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Til 

Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg onsdag 21.september 2022. 

 

Sted Tid  

Arendal bibliotek kafe  21.09.2022   

kl.08.30-15.45 

  

Deltakere i møtet: 

Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Torill Neset – Gjerstad, Magnus Mathisen – Grimstad, Ole 

Petter Skjævestad – Vegårshei, Bo Andre Longum – Froland, Harald Danielsen – Arendal og 

Trond Aslaksen – Risør. 

Leder i utvalget kommunedirektør Harald Danielsen ledet møtet. 

Christina Ødegård – Åmli møtte ikke. 

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Til første del av møtet kl.08.30-11.00 var også Østre Agder helse- og omsorgslederforum (HLF) 

invitert. Disse deltok også ved behandlingen av sak 48/22 og ekstrasak 57/22. 

Fra HLF møtte: Aase Hobbesland – Grimstad, Per Christian Andersen - Risør, Nina Evensen Smith 

– Arendal (leder), Marianne Røed – Froland, Liv Siljan – Tvedestrand og Christoph Munch – 

Gjerstad. 

Sekretariatet stilte på denne del av møtet med samhandlingskoordinator Harry Svendsen, 

digitaliseringsrådgiver Christina Bjørke Berntsen og prosjektleder Siri Sølvberg Andersen. 

Fra Legevakten i Arendal møtte overlege ved legevakten Espen Hulth-Nystrøm.  

Ved behandlingen av sak 54/22 deltok Olav Kavli – Grimstad og Liv Ingjerd Jørgensen - Froland. 

De deltok også under behandlingen av sak 55/22. 

Der deltok i tillegg personvernombud John Horve og fra Sikkerhetsforum i IKT Agder: Rune Olsen 

– Arendal, Lasse Fosse – Gjerstad, Benedicte Tynes – Risør, Anne Helene Espeland Baarøy - 

Vegårshei, Anders Aas – Froland og Elias Lien - Tvedestrand. 

Personvernombud Stian Kringlebotn og avdelingsleder for Jus og informasjonsforvaltning Anne 

Kristin Lindseth i Agder fylkeskommune deltok som observatører under drøftingen av sak 55/22. 

Under kontaktmøtet (kl.08.30-11.00) med Østre Agder helse- og omsorgslederforum ble følgende 

punkt drøftet:  
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 Kapasitet i helsetjenesten kommunene og SSHF knyttet til utskrivningsklare pasienter og 

sak i OSS 18.03. 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen holdt en gjennomgang av utfordringsbildet. Han 

redegjorde for hvordan kommunene i Agder sammen har fulgt opp dette overfor SSHF og Helse Sør 

Øst i 2022. I sin presentasjon kom han også inn på etableringen av senter for forskning på 

folkehelse og levekår ved UiA. I drøftingen ble det enighet om at Østre Agder-samarbeidet skal 

dekke kommunenes bidrag i 2022 gjennom bruk av restmidler på Samhandlingsreformfondet. 

Kommunene hadde så langt gjort ulike valg med henblikk til å foreta politisk behandling av saken. 

Det er reaksjoner på betalingsmodellen ved etableringen av senteret der kommuner av ulik størrelse 

kommer ut med nesten lik betaling. Dette må drøftes i de fora i KS Agder som har behandlet 

etableringen. 

 

Arendal kommune har hatt utfordringer knyttet til mottak av ferdigbehandlede pasienter. Samtidig 

har samarbeidskommuner hatt ledige plasser, men ikke kunnet bistå Arendal fordi de ikke har hatt 

nok personale. Dette illustrerer at det er stor mangel på vikarer i omsorgssektoren. 

 

 Status og plan for Legevakten sett i lys av utfordringene vi står oppi jfr egen sak 57/22. 

 

 Status og plan for veien videre med prosjektet «Bærekraftige helse - og omsorgstjenester». 

Prosjektleder Siri Sølvberg Andersen holdt en orientering om målene for prosjektet herunder 

datafangst for hver enkelt kommune og intensjonene bak ønsket om å skape et godt styringsverktøy 

for kommunen for å oppnå optimal effekt av den samlede ressursbruk. Hun legger opp til å ha 

direkte kontakt med hver av kommunene i samarbeidet. 

Fra kl.12.00-14.45 var det avsatt tid for å drøfte kommunenes oppfølging av vedtaket i Datatilsynet. 

IKT-sjef i Arendal kommune Rune Olsen ledet møtet under denne drøftelsen.  

Ordinære saker i Østre Agder kommunedirektørutvalg ble behandlet fra kl.10.30-12.00 og mellom 

kl.14.45-15.45. 

 

Saksliste: 

 

47/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

24.august 2022.  

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

48/22 Anmodning fra Fyresdal kommune om å få anledning til å tre ut av 

legevaktsamarbeidet. 

 Vedtak: 

Kommunedirektørene godkjenner at Fyresdal kommune trer ut av samarbeidet om 

Legevakten i Arendal fra 1.juli 2023. 

Fyresdal kommune inviteres til drøfting om eventuelt kjøp av telefonformidlingstjeneste fra 

Legevakten i Arendal i god tid før det tidspunktet kommunen trer ut av legevaktsamarbeidet. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/21-09-2022-kom-helsetj-og-SSHF.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/oppfolging-innsatstrapp.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220824-kommunedirektorutvalg.pdf
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Kommunedirektørutvalget tar forbehold om at tilbud om å bistå Fyresdal kommune med 

telefonformidling av henvendelser til deres lege på vakt, ikke må bidra til ytterligere 

belastning for Legevakten i Arendal.  

 

49/22 Utkast til revidert samarbeidsavtale for Legevakten i Arendal 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner det reviderte forslaget til Samarbeidsavtale for 

Legevakten i Arendal. 

Representantskapet informeres om den nye avtalen gjennom en melding. 

 

50/22 Gjenoppretting av kremasjonstilbud i Østre Agder. 

Vedtak med 4 mot 3 stemmer: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler ikke representantskapet om å gi en 

prinsipiell tilslutning til at det skal bygges et felles krematorium for kommunen som 

samarbeider innenfor rammen av Østre Agder.  

Mindretallet stemte på følgende forsalg framsatt av kommunedirektøren i Arendal 

kommune: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg ser verdien av å tilby kremasjon for å begrense bruk av 

tradisjonelle arealkrevende kistegraver. 

Kommunedirektørutvalget anser det framlagte prosjektforslaget å være urimelig kostbart. 

Utvalget anbefaler derfor å lyse ut en anbudskonkurranse hvor både tomt, bygg og teknisk 

løsning inngår før endelig beslutning tas. 

51/22 Saker til behandling på representantskapsmøtet 30.september 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner sakene til representantskapet. 

 

52/22 Forslag til møteplan 2023 for representantskapet og kommunedirektørutvalget i Østre 

Agder-samarbeidet IPR. 

Vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler den foreslått møteplan for 2023, men ber 

representantskapet om å vurdere om de kan endre sine møtedager fra fredag til onsdag. 

 

53/22 Utkast til budsjett for Østre Agder-samarbeidet IPR for 2023 og Handlingsprogram 

for 2024-2026. 

Vedtak: 
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Kommunedirektørutvalget anbefaler representantskapet å godkjenne forslaget til budsjett, 

men legger til grunn at finansiering av prosjektet knyttet til innføring av omsorgstrapp skal 

følge vedtatt betalingsmodell for interkommunale samarbeid. 

 

54/22 Status for arbeidet i #Digi Agder 

 

 Olav Kavli fra Grimstad kommune som er valgt fra samarbeidet til å representere Østre 

Agder i #DIGI-Agder samarbeidet ga en status for hva som er deres hovedprioriteringer. 

 

Vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg tar saken til orientering. 

 

55/22 Oppfølging av datatilsynets vedtak 

Personvernombud John Horve hadde en orientering som redegjorde for Datatilsynets vedtak. 

Deretter presenterte IKT-sjef i Arendal kommune Rune Olsen på vegne av sikkerhetsforum 

et forslag til oppfølging. 

Vedtak:  

Kommunedirektørene i Østre Agder-samarbeidet vil sørge for etterlevelse av Datatilsynets 

pålegg og sikre felles opptreden ovenfor Datatilsynet. Følgende samordnede arbeidsprosess 

bestilles for å gjennomføre påleggene innen fristen 30. november 2022 

Alle kommuner bidrar med tilstrekkelige ressurser til at arbeidsgruppene dekker innsikt i 

både informasjonssikkerhetsfeltet, personvernregelverket og i kommunenes organisering og 

virke.  

Fylkeskommunen inviteres til å delta i arbeidet hvor de finner dette fordelaktig.  

Følgende tiltak skal gjennomføres  

 Gjennomgang av styrende dokumenter, organisering av prosjekt- og 

forvaltningsorganisering, samt databehandleravtaler mellom behandlingsansvarlige og 

IKT Agder IKS. Revisjonen skal komme med forslag til endinger for å sikre at styrende 

dokumenter og arbeid i samarbeidet blir i tråd med datatilsynets vedtak og gjeldende 

personvernregelverk.  

Arbeidet ledes av Karl Mork – kommunalsjef stab organisasjon i Arendal kommune. 

Ressurser hentes inn fra kommunene og Agder fylkeskommuner.  

 Utarbeidelse av risikovurdering av IKT-samarbeidet etter personvernregelverket. Alle 

kommuner bidrar med tilstrekkelige ressurser til at arbeidsgruppen dekker innsikt i 

både informasjonssikkerhetsfeltet, personvernregelverket og i kommunenes 

organisering og virke. Risikoanalysen legges frem for Østre Agder 

kommundirektørutvalg og vurderes selvstendig av den enkelte kommunedirektør innen 

medio november 2022. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/220921-personvernombudets-gjennomgang-av-vedtak-fra-Datatilsynet.pdf


Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Arbeidet ledes av IKT leder Rune Olsen i Arendal kommune. Ressurser hentes inn fra 

representantene i Sikkerhetsforum. 

 Internkontroll må i utgangspunktet utarbeides av den enkelte behandlingsansvarlige for 

å sikre tilpassing til gjeldende rutiner og organisering. Det opprettes en interkommunal 

arbeidsgruppe for å koordinere dette arbeidet slik at alle kommuner kan ha en 

interkontroll som tilfredsstiller vedtak fra datatilsynet. 

Arbeidet ledes av IKT leder Rune Olsen i Arendal kommune. Ressurser hentes inn fra 

representantene i Sikkerhetsforum. 

Kommunedirektørutvalget erkjenner at kommunene ikke har et godt nok styringssystem for 

informasjonssikkerhet. Kommunedirektørutvalget legger til grunn at hver kommune kan få 

dette på plass uten et felles prosjekt. Dette kan i praksis være å samle mye av det 

eksisterende regelverk, rutiner, malverk som foreligger i kommunene, ispedd 

dokumentasjon som en gjennom innsamlingen ser at mangler. Under dette arbeidet bør 

samarbeidskommunene kunne dele erfaringer og veilede hverandre via sikkerhetsforum.  

 

56/22 Eventuelt 

 Status for flytting av Agder renovasjon 

Leder for utvalget orienterte medlemmene om det pågående arbeidet knyttet til flytting av 

virksomheten fra dagens lokasjon på Heftingsdalen. Det er dialog med RTA om en 

fellesløsning for deponi på Grenstøl i Tvedestrand. Ledelsen ved Agder renovasjon og RTA 

inviteres til kommunedirektørutvalgets møte 26.oktober 2022.  

Helsefellesskap Agder - lederfunksjon 

Når kommunedirektør Harald Danielsen blir pensjonist fra årsskiftet så vil Østre Agder-

samarbeidet/Arendal kommune måtte utpeke en erstatter for han som leder for dette 

Helsefellesskap Agder ut valgperioden. Ettersom han er valgt for Arendal til dette vervet så 

vil det være naturlig at ny kommunedirektør i Arendal tar stilling til hvordan dette skal 

løses. 

Administrativ ledelse av Østre Agder-samarbeidet IPR 

Kommunedirektørutvalget ønsker å drøfte spørsmålet om framtidig administrativ ledelse for 

samarbeidet. Sekretariatsleder har utarbeidet et notat som er utsendt. Dette ber medlemmene 

om at sendes ut på nytt. Utvalget ber om at det settes av tid på et av de første møtene for å 

drøfte problemstillinger knyttet til sekretariatets størrelse og ledelse. Det blir vesentlige 

endringer i kommunedirektørutvalgets medlemmer fra nyttår og nytt representantskap 

velges etter valget i september. 

 

Sak 57/22 Utredning av legetjenesten ved Legevakten Arendal 

Bakgrunn for saken er hentet fra behandlingen i Østre Agder helse og omsorgslederforum:  

Helselederforum i Østre Agder ba kommunene i legevaktsamarbeidet i møte 02.09 om å utrede ny 

organisering av en bærekraftig legetjeneste ved Legevakten i Arendal.  

For å sikre innbyggerne et forsvarlig og godt tilbud forutsettes det at utredningen både skal møte 

dagens utfordringer og planlegge Legevaktens legetjeneste for fremtidens behov, herunder hensynta 
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fastlegenes arbeidspress, kapasitet og kvalitet i pasientbehandlingen, rekruttering av leger, god 

ressursutnyttelse, kostnadseffektiv drift og robust struktur.  

Forslaget skal legge til grunn de muligheter som ligger i nytt Legevaktbygg. Det ferdigstilles i 2023. 

Organisering av utredningsarbeidet: 

Arbeidet ledes av Arendal som vertskommune og organiseres med en 

 Arbeidsgruppe: Legevaktoverlege (leder); Østre Agder (sekretær); Kommuneoverlege 

Arendal; kommuneoverlege Grimstad; Helse- og omsorgssjef i vertskommunen 

Arendal; en fastlege. 

 Styringsgruppe: Helselederforum (HLF) i Østre Agder 

 Referansegruppe: LFU; en tillitsvalgt fastlege fra hver av samarbeidskommunene; en 

representant for NSF 

Overlege ved Legevakten i Arendal Espen Hulth-Nystrøm deltok på vegne av legevakten. Han holdt 

en orientering der han startet med å redegjøre for kommunens plikter vedrørende legevakt. Videre 

pekte han på virksomhetens sårbarhet og hvilken utfordring legevakten utgjør i en sterkt presset 

situasjon for fastlegene.   

Han presentere deretter utredningsforslaget og noen skisser til løsninger som de ønsker å utrede. 

I møte i HLF 02.09.2022 ble følgende vedtatt: 

HLF støtter igangsetting av planlagt utredning. Forslag til endelig mandat og forankring framlegges 

og besluttes i planlagt kontaktmøte mellom kommunedirektørene og HLF som avholdes 21/9-22 

 

Vedtak: 
Kommunedirektørutvalget i Østre Agder slutter seg til den foreslåtte utredningen, anbefalt av HLF 

02.09.2022 med følgende  tillegg: 

 Styringsgruppen for utredningen utvides med en kommunedirektør som representant for 

kommunedirektørutvalget. For kommunedirektørene stiller Ole Petter Skjævestad 

kommunedirektør i Vegårshei kommune. 

 Utredningen må belyse kostnadseffekter knyttet til de alternativer og forslag- som 

framlegges. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/2022-Legeprosjekt-bakgrunn.pptx
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/2022-Legeprosjekt-til-HLF.pptx

