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Til 

Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg onsdag 30.november 2022. 

 

Sted Tid  

Arendal bibliotek kafe  30.11.2022   

kl.08.30-12.45 

  

 

Deltakere i møtet: 

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

Petter Skjævestad – Vegårshei, Bo Andre Longum – Froland, Trond Aslaksen – Risør og Harald 

Danielsen – Arendal.  

Christina Ødegård – Åmli hadde meldt forfall. 

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Leder i utvalget kommunedirektør Harald Danielsen ledet møtet. 

Under behandlingen av sak 66/22 møtte IKT-sjef i Arendal kommune Rune Olsen fysisk og 

personvernombud John A. Horve på teams. 

Under behandlingen av sak 67/22 så deltok helse og omsorgssjef Nina Evensen Smith og 

økonomimedarbeider Siri Sølvberg Andersen fra Arendal kommune. 

Under behandlingen av sak 69/22 så deltok leder for avdelingen for GIS og oppmåling i Arendal 

kommune Jan Christian Andersen. 

 

Saksliste: 

 

65/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

26.oktober 2022.  

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-221026-kommunedirektorutvalg.pdf


Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

66/22 Tilbakemelding til Datatilsynet på deres vedtak. 

 Ikt ansvarlig Rune Olsen møtte på vegne av arbeidsgruppen som har forberedt 

tilbakemeldingen til tilsynet. Han oppsummerte tilbakemeldingen gjennom følgende 

presentasjon.  

Deretter gikk han i detalj gjennom grunnlaget for kommunenes ROS. Den reviderte ROS-

versjonen følger som separat vedlegg til referatet ettersom denne endres med bakgrunn i den 

enkelte kommunes behov og organisering. 

Personvernombud John A. Horve deltok under gjennomgangen på teams. 

 De foreliggende dokumentene ble gjennomgått og justert i møtet. Det understrekes at 

systemer og dokumenter løpende er i utvikling ut fra kommunale behov og endrede krav. 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget vil takke arbeidsgruppen for innsatsen. Tilbakemeldingen fra den 

enkelte kommune bygger på det foreliggende utkastet for egen kommune. Denne oversendes 

Datatilsynet innen tidsfristens utløp 30.november 2022. 

Kommunedirektørutvalget vil en gang i året ha en felles gjennomgang av arbeidet med 

oppfølging av personvern og overordnede rutiner knyttet til Internkontroll i hver enkelt 

kommune. I tillegg til kommunedirektøren kan hver kommune stille med en person med 

særlig ansvar innenfor arbeidsfeltet. I tillegg inviteres personvernombudet til denne 

drøftingen.  

Sekretariatsleder anmodes om å delta på neste møte i sikkerhetsforum i januar med sikte på 

å få tilbakemelding fra deltakerne om hvordan et samarbeid/en møteplass omkring 

datasikkerhet, herunder oppfølging av kommunens GDPR-ansvar bør organiseres. 

Anbefalingen fra sikkerhetsforum legges fram i kommunedirektørutvalgets møte i februar 

2023. 

 

67/22 Forutsetninger for å styrke legevakttilbudet i 2023 og planer for organisering av nytt 

helsebygg med legevakt, KØH og kommunal avklaringsavdeling.   

 Helse og omsorgssjef Nina Evensen Smith orienterte om forslaget til styringsmodell for det 

framtidige helsehuset som er under bygging og som omfatter Østre Agder KØH, Arendal 

kommunale legevakt og avklaringsavdeling. Organisasjonsmodellen framgår av hennes 

presentasjon. I møtet framførte flere kommunedirektører bekymring i forhold til utfordringer 

knyttet til økonomistyring ved et delt lederskap som forslaget innebærer. 

Kommunedirektøren i Arendal erkjente at dette er en utfordring. Når den nye virksomheten 

skal evalueres i løpet av 2024 vil dette bli et tema. 

Videre gjorde helse- og sosialsjefen rede for situasjonen ved Arendal kommunale legevakt 

og konsekvenser dette får for planleggingen av 2023. Regelmessige brudd på svartid på 

telefon gjør det nødvendig å styrke budsjettet. Kommunedirektøren i Arendal bekrefter at 

han har funnet dette nødvendig selv om kommunedirektørenes budsjettseminaret i vår ikke 

la inn en økning. Det anslåtte behovet var 6,5 stilling, men det er usikkerhet knyttet til om 

midlene som er lagt inn fullt ut dekker en slik økning. Kommunedirektøren beklagde i møtet 

at det hadde vært nødvendig å gjøre denne økningen, men påpeker at dette ligger innenfor 

vertskommunens styringsrett. 

  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Prentasjon-vedr-datatilsynet-30.11.22.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Legevakt-30.11.22.pdf
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Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget tar saken til orientering. 

 

 

68/22 Høringsuttalelse til NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene. 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget anbefaler representantskapet å vedta forslaget til høringsuttalelse. 

 

69/22 Samarbeid vedrørende oppmålingsoppgaver 

 Jan Kristian Andersen leder for denne virksomheten i Arendal orienterte om endrede krav 

knyttet til sertifisering for de som skal utføre tjenesten. 

 Kommunedirektørene gjennomgikk status for denne tjenesten i egen kommune. I de mindre 

kommunene er oppgaven ivaretatt av en person. I noen tilfeller er disse også pålagt andre 

oppgaver. Selvkostprinsippet gjelder for utførelse av oppgaven. Derfor heller 

kommunedirektørene til at en eventuell fellesløsning bør baseres på etablering av et IKS. 

 Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget anmoder sekretariatsleder om å samle Østre Agder teknisk forum 

for å komme med et råd til kommunedirektørutvalget vedrørende eventuell framtidig 

fellesløsning for en slik virksomhet for de kommuner i Østre Agder-samarbeidet som finner 

det formålstjenlig. Med bakgrunn i at noen kommuner vil ha behov for et slikt tjenestetilbud 

tidlig i 2023 så ber en om at forumet samles i desember.  

Dersom teknisk forum anbefaler at det etableres en felles tjeneste ber en om tydelig 

avgrensing av hvilke oppgaver som de anbefaler at virksomheten skal ivareta og hvordan 

medarbeider på arbeidsfeltet skal medvirke i den videre prosess. 

  

70/22 Saker til representantskapsmøtet 9.desember 2022 

 Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner sakene til representantskapsmøtet 9.desember. 

 

71/22 Eventuelt 

 Kontaktmøte med KS vedrørende tariff/debatthefte til KS. 

KS Agder har anmodet om å få disponere tiden fra kl.08.30 til 09.30 i forbindelse med det 

planlagt representantskapsmøte 20.januar for å orientere om tariff/debatthefte. , 

Vedtak: 

Kommunedirektørene anbefaler representantskapet å imøtekomme KS Agders ønske. 

Utfordringer ved lokale voksenopplæringer knyttet til opplæringstilbud for 

nyankomne flyktninger 
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Statsforvalteren er kontaktet med sikte på å avklare kontaktperson ved embetet. 

Mottak av flyktninger 

Alle kommunedirektører er omforent om at boliger blir en utfordring. Noen kommuner er 

anmodet om å ta imot flere andre uforandret antall fra 2022:  

Grimstad anmodet om 180 (150 i 2022)  

Arendal 240 (190 i 2022) 

Risør 70 (70 i 2022)  

Gjerstad 30 (26 i 2022)  

Froland 60 (40 i 2022)  

Tvedestrand 70 (70 i 2022). 

Samling av det nye kommunedirektørutvalget etter nyttår 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget ber om å få sak om dette etter nyttår der en baserer seg på lunsj 

til lunsj-samling. Ved en slik samling kan det være aktuelt å invitere Statsforvalter og 

fylkesdirektør til hele eller deler av samlingen.  

Ved behandlingen etter nyttår drøfter kommunedirektørene opplegg og innhold for 

samlingen. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


