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SAMARBEID 
PÅ TVERS 
I ØSTRE AGDER
Mange innbyggere, også ansatte og politikere, har liten kunnskap om 
alt samarbeidet som faktisk pågår innenfor kommunegrensene i 
Østre Agder. Denne publikasjonen har til hensikt å øke kunnskapsnivået 
om – og gi en bedre oversikt over - det samarbeidet som to eller flere 
kommuner som hører hjemme under Østre Agder-paraplyen gjør i dag.

Interkommunalt samarbeid fører ofte til at det 
blir utført oppgaver og tjenester som innbyggerne 
er helt avhengige av utenfor den enkelte kommu-
nens ordinære driftsorganisasjon. Østre Agder-
samarbeidet på tvers av kommunegrenser vil 
kunne bidra til å redusere risiko og sårbarhet, 
sikre tjenestetilbud og kompetanse, bygge sterk-
ere fagmiljøer og gi økt økonomisk lønnsomhet.

Det har vært en jevn økning i antall samarbeid 
og selskaper i kommune-Norge. Tall fra foretaks-
registeret viser at den trenden fortsetter. Den 
politiske styringslinjen endrer karakter og innhold 
i forhold til den tradisjonelle forvaltningsstyringen 
når kommuner benytter seg av utskilling av virk-
somhet i selvstendige rettssubjekter og foretak. 
Det samme skjer når kommuner tillegger andre 
kommuner vertskommuneansvar.

Det er en fare for at samarbeidsløsninger og 
selskaper i stor grad lever sitt eget liv på utsiden 
av den kommunale og lokalpolitiske hverdagen. 
Da samarbeidet eller selskapet ble opprettet, 
var det vedtektsfestede formålet riktig for å styre 
virksomheten, men stemmer dette med dagens 
virkelighet? Bevissthet om riktig eierskap og 
styring av de ulike samarbeidene og selskapene 
vil kunne være et viktig bidrag til å opprettholde 
eller øke kommunesektorens omdømme. 

 

Parallelt med utarbeidelsen av denne publika-
sjonen arbeides det for å styrke organiseringen 
av Østre Agder-samarbeidet. Agderforskning har 
på vegne av Østre Agder foretatt utredningen 
“Alternative styringsmodeller for Østre 
Agder 2015”. 

Agderforskning gir i rapporten ulike tilrådinger 
som kommunene etter hvert skal ta konkret 
stilling til. Flere av disse punktene/forslagene 
er begrunnet i hensynet til politisk styring og 
demokratisk innsyn og kontroll. I tillegg har de 
i utredningen forsøkt å synliggjøre verdien av å 
få på plass en noe sterkere formalisering av 
samarbeidet. 

Inntil dette er på plass håper vi denne 
publikasjonen vil være et bidrag til å synliggjøre 
samarbeidet som allerede finnes på en bedre 
måte en tidligere. 

Maya Twedt Berli
Ordfører i Vegårshei/ 
leder arbeidsutvalget for Østre Agder
Januar 2009
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NAVN OG TYPE TILTAK

Selskap med begrenset ansvar

AT Skog BA

Biblioteksentralen AL

Samarbeidsavtaler etter 

kommunelovens § 27

Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA)

Interkommunalt utvalg mot -

akuttforurensning (IUA)

Driftsassistansen i Aust-Agder

Interkommunal forsikringsordning

Opplæringskontoret for-

Midt- og Østregionen

Friluftsrådet sør

Samarbeid-landbruk, areal og naturforvaltning

Samarbeid-landbruk, areal og naturforvaltning

Turistsamarbeid

Turistsamarbeid

Organisasjoner og foreninger

Kommunenes sentralforbund (KS)

Landssammenslutninga av 

vasskraft-kommuner (LVK)

Utmarkskommunenes -

landssammenslutning (USS)

Uformelle fagnettverk innen skoleområdet

”Etatsledermøter” - skolefaglig

Enhetsledermøter innenfor skole

Nettverk rådgivere

Rektornettverk ungdomsskolene

Nettverk skolefaglig

Kompetanse- og leseprosjekt

LP-nettverk (pedagogisk analyse og læringsmiljø)

Innen barnehageområdet

”Nettverk øst” 

Nettverk for enhetsledere i barnehager 

Aust-Agder saksbehandlerforum-barnehage

KS-effektiviseringsnettverk barnehage

Innen teknisk fagområde

Teknisk utvalg (TU)

Byggesaksgruppe i østregionen

Kart og oppmåling

VAR (Vann- og avløp)

 VIRKSOMHETS OMRÅDE

Engroshandel med tømmer

Folkebibliotek

Innkjøp

Beredskap

VA og miljø

Innkjøp

fagopplæring

Miljø/friluftsliv

Naturforvaltning

Naturforvaltning

Turist info.

Turist info.

Medlemsorganisasjon

Medlemsorganisasjon 

vannkraft

Interesseorganisasjon -

utmarksspørsmål

Informasjon

Informasjon og fagutvikling

Informasjon

Kontaktorgan for ”skolefaglige 

ansvarlige” i opplæringsloven.

Fagutvikling og øke elevers 

leseferdigheter

Fagutvikling, erfaringsdeling

Fagutvikling, kompetanse-

planlegging m.v. 

Informasjon, fagutvikling

Informasjon

Fagutvikling

Info. og kontaktorgan.

Informasjon, 

erfaringsutveksling

Erfaringsutveksling og 

forvaltning av felles utstyr.
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www.atskog.no

www.bibsent.no

www.ofanet.no 

www.arendal.kommune.no

www.sweco.no 

www.aa-f.kommune.no

www.aa-f.kommune.no

www.friluft-sor.no                             

   

   

www.arendal.com

www.risor.no

www.ks.no 

www.lvk.no

  

www.utmark.no

* A = ARENDAL , F = FROLAND, R = RISØR, T = TVEDESTRAND, Å = ÅMLI, V = VEGÅRDSHEI, G = GJERSTAD 

 VIRKSOMHETS OMRÅDE

Arbeidsmarkedsbedrift

Arbeidsmarkedsbedrift

Næringslivsaktør

Avfallssektoren

Avfallssektoren

Energi

Samferdsel

Kartdatabase

Salg av konsesjonskraft

Kompetanse- og 

næringsutvikling

Sosiale tiltak

Kultur

Pensjon

Renovasjon

Revisjon

Kraftsalg

Arkiv og kultur

Næringsutvikling

Renovasjon

IKT

HMS

IKT

Helseberedskap

Brannberedskap

Beredskap

Undervisning

Oppvekst

Arbeidsgiverkontroll

Helse og omsorg

Undervisning

Dyrehelse

Oppvekst

Barn- og unge

Skatt og innfordring

Kurs- og opplæring

Billighetserstatning

Landbruk/skogbruk
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NETTADRESSE

www.durapart.no

www.lisand.no

www.proflex-as.no

www.aans.no

www.rta.no

www.returkraft.no 

www.ae.no 

www.arendalsfoss.no 

www.geodatasenteret.no

Ingen aktiv nettside

www.aaukf.no

www.krisesenteret.no 
www.arendalkulturhus.no

www.klp.no

www.agderrenovasjon.no

www.ariks.no

Ingen aktiv nettside

 www.aaks.no 

www.etablerersenter.no

www.iata.no

www.ikt-agder.no 

www.agderarbeidsmiljo.com 

www.vegarshei.kommune.no 

www.legevaktenarendal.no           

www.oabv.no

www.grimstad.kommune.no

www.risor.kommune.no

www.arendal.kommune.no

www.arendal.kommune.no

www.kulturskolen.ostiagder.no 

www.amli.kommune.no

www.gjerstad.kommune.no

www.tvedestrand.kommune.no

www.tvedestrand.kommune.no

www.risor.kommune.no

www. kristiansand.kommune.no

www.gjerstad.kommune.no

OVERSIKT OVER  REGISTRERTE  INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK  I ØSTRE AGDER

NAVN OG TYPE TILTAK

Aksjeselskap

Durapart AS

Lisand industrier AS

Proflex AS

Aust-Agder Næringsselskap AS

RTA

Returkraft AS

Agder Energi AS

Arendal Lufthavn Gullknapp AS

Geodatasenteret AS

Kommunekraft AS

Stiftelser

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Aust-Agder krisesenter

Stiftelsen Arendal byselskap

Gjensidig eide selskap

Kommunal Landspensjonskasse KLP

Interkommunale selskap(IKS)

Agder Renovasjon IKS

Arendal revisjonsdistrikt IKS

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS

Etablerersenteret IKS

Indre Agder og Telemark avfallsselskap IKS

IKT Agder IKS

Agder Arbeidsmiljø IKS

Vertskommunesamarbeid 

(kommunelovens § 28)

IKT østregionen

Arendal legevakt

Østre Agder brannvesen

110 Alarmsentral

Langemyr skole

PPT Pedagogisk Psyk. Tjeneste

Interkommunal arbeidsgiverkontroll (IAA)

2k psykiatri

Kulturskolen øst i Agder

Felles veterinærvakt

Barnehage- og skolefaglig rådgiver

Barnevernsamarbeid østregionen

Felles skatteoppkrever i øst

Kompetansesenter, grunnskole, -

barnehage og voksenopplæring

Oppreisningsordning for barnevernsbarn

Landbrukssamarbeid Gjerstad/Risør
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NAVN OG TYPE TILTAK

Andre samarbeidsløsninger

Agderrådet

K14

Ordfører-rådmannsmøtet (O/R-møtet)

Det digitale Østregionen (DDØ)

 Regionalt næringsfond for øst-regionen

Samfunnsmedisin

Overordnet strategisk 

samarbeidsutvalg (OSS)

Opplæring flyktninger

VÅG-samarbeidet

Synspedagogiske tjenester

 VIRKSOMHETS OMRÅDE

Politisk lobbyorgan 

Interessesamarbeid innland

Strategi, drøfting, utvikling

Styringsorgan for felles 

IKT-investeringer

Næringsutvikling med 

økonomisk støtte

Løsning av samfunns-

medisinske oppgaver
Fremme samhandling 
mellom kommune og
sykehus

Nærings- og 

infrastrukturutvikling
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www.agderradet.no  

www.sshf.no

KOMMUNER SOM DELTAR I
ØSTRE AGDER SAMARBEIDET:

• Arendal 

• Froland

• Åmli

• Vegårshei

• Gjerstad 

• Risør 

• Tvedestrand

Grimstad kommune vurderer 
å gå inn i samarbeidet.

NAVN OG TYPE TILTAK FORTS.

Innen økonomiområdet

Komfakt-gruppe

Fagforum for skatteoppkreveren

Samling for økonomisjefer

Samlinger lønn, personal, økonomi

Østre Agder overformynderi

Lønnsgruppe

Innen samfunn og kultur

Rullering av fylkesdelplan- tettstedsutvikling 

og kjøpesenteretablering

Ungdommens kulturmønstring

Ungdommens kulturmønstring

Kultursjefnettverk

Risør barneskoles kulturforum

Hope barneskoles kulturforum

Innen  helseområdet

Samarbeid om folkehelse og psykisk helse

Helsesøstergruppe øst

Kommunelegesamarbeidet

Innen omsorg

IKT turnus- og bemanningssystem

Kompetanse øst- demens

Samarbeid undervisningssykehjem

Innen barnevern

Nettverk (kommunesamling) -

barneverntjenester

Nettverk barnevern- tre kommuner øst

Innen administrasjon og ledelse

Arbeidsgiverforum

Effektiviseringsnettverk- virksomhetsstyring

 

Andre fagnettverk

Ephorteforum

Eldrerådssamarbeid

 VIRKSOMHETS OMRÅDE

Erfaringsutveksling i 

kommunal fakturering

Erfaringsutveksling

Informasjon og 

erfaringsutveksling

Utvikling og vedlikehold 

av kompetanse

Overformynderi

Fagutvikling og informasjon 

for lønnsmedarbeidere

Styrke by- og tettsteder, 

miljøvennlig transport

Årlige kulturmønstringer

Årlige kulturmønstringer

Informasjon /erfaringsutveksling

Kulturprosjektsamarbeid

Kulturprosjektsamarbeid

Informasjon og oppfølging av 

statlige helseprogrammer

Faglig utveksling og samarbeid, 

felles IKT-fagprogram m.v.

Utvikle gode, effektive verktøy 

Utvikle kunnskap og 

kompetanse om demens

Fagutvikling, utdanning og 

forskning

Informasjon kommune-stat

Utvikle internkontrolldok

Drøfting, erfaringsutveksling 

personal, lønn og tariff

Kompetanseutvikling 

virksomhetsstyring

Faggruppe arkiv

Ide-og erfaringsutveksling- 

og opplæring
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www.ukm.no

* PÅ FLERE AV SAMARBEIDENE ER OGSÅ ANDRE INVOLVERT



1 829
1 892
2 520
4 873

5 931

6 888

41 000

1130
356
323
643

217

192

270

88 000 000
83 696 085 
98 512 000

220 000 000 

190 760 000

255 000 000

1 761 000 000 

Bygda for alle!
Levende og inkluderende
Best når det gjelder!
Froland- enkelt og greit!

Blomstrende, bo-og næringsvennlig 
kommune med et levende sentrum, 
godt tilpassede offentlige tjenester, 
og et rikt kulturliv

Kunst, kultur og trehus

Varm, stolt og utadvent

Kommune Antall 
innbyggere

Areal 
km2

Netto driftsbudsjett
2008

Nøkkelord

Åmli
Vegårshei
Gjerstad
Froland
Tvedestrand

Risør

Arendal

9

DURAPART AS 
Administrasjonssted: Arendal

Formål: Å drive fabrikasjon, omsetning og annen 
virksomhet som kan øke muligheten for syssel-
setting av yrkeshemmede og mindre arbeidsføre, 
- fortrinnsvis fra Aust-Agder fylke.

LISAND INDUSTRIER AS
Administrasjonssted: Tvedestrand

Formål: Å være et kompetansesenter for 
arbeidsmarkedstiltak,  primært for mennesker 
med psykisk utviklingshemming. 

Eierandeler:  
Navn
 
Arendal Kommune (morselskap) 

Aust-Agder Næringsselskap AS 

Risør Kommune 

Aust-Agder Fylkeskommune 

Øvrige 

Tvedestrand Kommune 

Froland Kommune 

Andel i %:   
  

56.1 %

15.8 %

12.0 %

10.3 %

2.4 %

1.7 %

1.6 %

Eierandeler:  
Navn
 
Vegårshei  

Tvedestrand 

Risør   

Gjerstad 

Andel i %:   
  

25 %

25 %

25 %

25 %

Eierandeler:  
Navn
 
Arendal Kommune (morselskap) 

Froland Kommune 

Åmli Kommune 

A.A. Støttelag For -

Psykisk Utviklingshemmede 

A.A. Fylkeslag Av Nfu 

Arendal og Omegn -

Interesseforeneing Av Nfu 

Arendals Sanitetsforening 

Durapart AS 

Andel i %:   
  

82.4 %

9.2 %

4.6 %

2.3 %

0.5 %

0.5 %

0.5 %

0.2 %

PROFLEX AS 
Administrasjonssted: Arendal

Formål: Gjennom produksjon av varer og 
tjenester for det ordinære marked, ønsker 
Proflex å skape arbeidsplasser for 
yrkeshemmede i Arendal, Froland og Åmli, 
som ikke uten videre kan formidles til ordinært 
arbeid eller nyttiggjøre seg NAVs øvrige tilbud. 
Muligheter for yrkesmessig attføring må holdes 
åpen. Selskapet skal drives etter de mål og 
retningslinjer som NAV utarbeider for slike tiltak.

Konkrete samarbeidsløsninger i Østre Agder

KORT PRESENTASJON AV ØSTRE AGDER-KOMMUNENE 

Pr. 01.07.2008 bor det 64933 innbyggere i Østre Agder-kommunene. Med et samlet areal 
på 3131 km2 har innbyggerne god plass å boltre seg på.Regionen byr på utrolig variert og 
flott natur – fra sjø og skjærgård til innlandsvann og spennende skogs- og heiområder.   

Åmli: Ingen formulerte målsettinger i 
kommuneplanen om interkommunalt 
samarbeid.

Froland: Det er ønskelige at Froland kommune 
samhandler med nabokommunene og  
regionen. Utgangspunkt er at samarbeid med 
nabokommunene skal ha som hovedmålsetting;  
Bedre tjenester til kommunens innbyggere.

Gjerstad: Kommunen er aktiv, deltar og tar 
initiativ til interkommunalt samarbeid på 
flere områder der en ser det hensiktsmessig, 
sett ut fra brukerhensyn, kvalitet, effektivitet  
og/eller økonomi. (kommunens 
handlingsprogram 2008-11)

Tvedestrand: Tvedestrand må delta i de aktuelle 
samarbeidsfora som representerer det som 
er/blir den funksjonelle regionen for våre 
innbyggere, uansett om det går mot øst eller vest. 

KOMMUNEPLANMÅLSETTINGER:

Arendal: Gjennom ”Østre Agder 2015” skal 
kommunen samarbeide bredt, åpent og tillitsfullt 
for å oppnå en positiv samfunnsutvikling også 
utenfor storbyene.

Vegårshei: Regionalt samarbeid skal sikre 
innbyggerne i kommunen et godt offentlig 
tilbud. Vegårshei skal være en pådriver for 
regionalt samarbeid. Vegårshei skal velge 
utviklingsorienterte regionale samarbeids-
partnere og arbeide nært og langsiktig 
mot felles mål.

Risør: Gjennomgå ressursbruk og intern 
organisering med sikte på mer  kostnadseffektiv 
drift. Det kan bli nødvendig med omprioriteringer 
mellom sektorene, for å frigjøre ressurser til 
områder med større behov. Vurdere hvor det vil 
være gevinst med interkommunalt samarbeid.

SAMARBEID 
ORGANISERT SOM 
AKSJESELSKAP

Durapart, Arendal



Eierandeler:  
Navn
 
Aust-Agder Fylkeskommune (morselskap) 

Sparebanken Sør 

Dnb Nor 

Øvrige 

Nordea V/N. Holding Norge AS 

Arendal Kommune 

At Skog BA 

Agder Energi 

Storebrand Skadeforsikring AS 

Grimstad Kommune 

Andel i %:   
  

51.8 %

10.2 %

9.9 %

9.7 %

4.9 %

4.5 %

3.3 %

2.5 %

1.6 %

1.6 %

Østre Agder kommunenes eierandeler 
fordeler seg slik:

Arendal                    

Froland                    

Gjerstad                    

Risør                        

Tvedestrand             

Vegårshei                

Åmli                      

4,5 %

           0,5 %

             0,5 %

                 1,0 %

             0,8 %

              0,5 %

                    0,5 %

RISØR OG TVEDESTRANDSREGIONENS
AVFALLSSELSKAP AS (RTA) 
Administrasjonssted: Risør

Formål:  Å  ivareta kommunens totale 
renovasjonsbehov, samt å anlegge og drive felles
interkommunale mottak og behandlingsanlegg. 

Selskapet kan også utføre slike tjenester utenfor 
sitt geografiske ansvarsområde, og avgjør også til 
enhver tid hvilke avfallsfraksjoner som kan 
mottas ved anleggene og fastsetter vilkår for 
mottaket i samsvar med gitte konsesjoner. 

AGDER ENERGI AS
Administrasjonssted: Arendal

Formål:  Å bidra til en sikker og rasjonell 
energiforsyning, og utnytte lønnsomme  
forretningsmuligheter innen energi,
kommunikasjon og infrastruktur.

Eierandeler:  
Navn
 
Vegårshei kommune   

Risør kommune   

Tvedestrand kommune  

Gjerstad kommune   

Andel i %:   
  

10,8 %

   40,5 %

 34,0 %

14,7 %

RETURKRAFT AS
Administrasjonssted: Kristiansand

Formål:  Selskapets formål er å ta ansvar for 
bygging og drift av forbrenningsanlegg slik at 
nye miljøkrav fra myndighetene kan innfris.

Selskapet er utelukkende eid av heleide 
kommunale selskaper.

Eierandeler:  
Navn
 
Renovasjonsselskapet for 
Kristiansandsregionen (RKR)   

Agder Renovasjon                                                                                          

Risør og Tvedestrandregionens 
Avfallsselskap (RTA)       

Lillesand og Birkenes 
Renovasjonsselskap (LiBiR IKS) 
   

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS              

Hægebostad og Åseral 
Renovasjonsselskap (HÅR) 

Andel i %:   
  

49,9 %

   

  31,0 % 

8,1 %

6,5 %

3,2 %

1,2 %
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ARENDAL LUFTHAVN GULLKNAPP  A/S
Administrasjonssted: Froland

Formål: Å bygge og drive flyplass på Gullknapp i 
Froland kommune, samt å utvikle flyplassområdet 
eiendomsmessig, enten selv eller gjennom andre.

Eierandeler: Det er en rekke aksjonærer i 
selskapet, bla. Arendal, Tvedestrand og Froland. 
I 2008 kjøpte Arendals Fossekompani ASA seg 
opp og ble ledende aksjonær og styrer 
dermed selskapet.

GEODATASENTERET A/S
Administrasjonssted: Arendal

Formål: Geodatasenteret AS er leverandør 
av kart og satellittdata til offentlige og 
private kunder.

KOMMUNEKRAFT A/S
Administrasjonssted: Oslo

Formål: Selskapets formål er å formidle 
aksje-eiernes  disponible kraft, herunder 
konsesjonskraft, og drive annen virksomhet 
tilknyttet slik formidling.

Eierandeler: Konsesjonskraft AS er et selskap 
der foruten LVK, kun medlemskommuner i LVK 
og fylkeskommuner har anledning til å være 
aksjonærer. Froland og Åmli er blant de 130 
akjsonærene. 

Eierandeler:  

Navn
LVK 

Øvrige Aksjonærer (130 Kommuner) 

Andel i %:   
 59.4 %

40.6 %

Eierandeler:  

Navn
Aust-Agder Næringsselskap AS 

Asplan Viak Sør AS 

Jon Rustad 

Grid Arendal 

Hans Rønning 

Niva 

Forindeco AS 

Arendal Kommune 

Froland Kommune 

Andel i %:   
 37.0 %

27.3 %

7.8 %
7.8 %

7.8 %

4.9 %

3.9 %

3.3 %

0.2 %

Eierandeler:  

Navn
Statkraft Holding AS 

Arendal kommune 

Froland kommune 

Åmli kommune 

Risør kommune 

Tvedestrand kommune 

Vegårshei kommune 

Gjerstad kommune 

Andel i %:   
 45,5 % 

6,4 % 

1,8 % 

1,2 % 

1,2 % 

1,1 % 

0,8 % 

0,7 % 

SØRLANDET EUROPAKONTOR AS
Administrasjonssted: Kristiansand

Formål: Selskapet skal drive utvikling av 
samfunns- og næringsliv på Sørlandet, være 
et kunnskapssenter for EU/EØS-saker, samt
bidra til å øke deltakelsen i og nytten av 
Europeiske nettverk, programmer og aktiviteter 
for eierne og virksomheter i regionen. 

Eierandeler:  

Navn
Agderrådet 

Vest-Agder Fylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune

Arendal Kommune

Kristiansand kommune

Agderforskning

Andel i %:   
 32,5 %

19,5 %

13,0 %

8,0 %

17,0 %

10,0 %

AUST-AGDER NÆRINGSSELSKAP  
Administrasjonssted: Arendal

Formål:  Å fremme industrireising og annen 
næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og 
lønnsomme arbeidsplasser, under henvisning til 
den gjeldende fylkesplanen for Aust-Agder.
Næringsselskapet kan fungere som et inves-
teringsselskap. Virksomheten er fokusert på 
tegning av aksjekapital i eiendoms- og 
driftsselskap samt bygging av næringsbygg 
for utleie eller salg. 



KLP – KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 
Administrasjonssted: Bergen 

Formål: Selskapets formål er å ivareta 
medlemmenes behov for tjenestepensjons-
ordninger. Selskapet kan også tilby andre 
pensjons- og forsikringsprodukter, samt delta 
i eller drive enhver virksomhet. Disse må ha 
en naturlig sammenheng med forsikrings-
virksomhet og enhver annen virksomhet som 
er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder 
administrasjon og forvaltning av pensjonskasser.

Eierandeler: Alle Østre Agder kommunene 
møtes som eiere i KLP, men Arendal og Gjerstad 
deltar kun i sykepleierordningen. 

KLP er et  gjensidig eid selskap hvor kommuner, 
fylkeskommuner, helseforetak og selvstendige
virksomheter tilknyttet offentlig virksomhet er 
både eiere og kunder. Eierne plikter å skyte inn 
egenkapital i selskapet dersom det er nødvendig. 

Lærere er unntatt fra KLPs portefølje da de har 
pensjonsordning gjennom Statens pensjons-
kasse. Det er for øvrig pliktig pensjonsordning 
for alle kommunalt ansatte sykepleierer i KLP. 
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GJENSIDIG EIDE 
SELSKAP 

AUST-AGDER UTVIKLINGS- 
OG KOMPETANSEFOND
Administrasjonssted: Arendal

Formål: Stiftelsen har som formål å bidra til 
økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder. 
Stiftelsen ønsker også å sikre og etablere 
arbeidsplasser og gode levekår, samt bidra til 
utvikling av et universitet i landsdelen. 

Stiftelsen kan selv iverksette tiltak eller gi støtte 
til institusjoner og andre. Med institusjon menes 
offentlige eller private forskningsinstitusjoner, 
utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående 
skole, kommuner og offentlige og private foretak. 
Støtte kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en 
institusjons ordinære drift.

Innskytere i stiftelsen og medlemmer 
i rådsforsamlingen: 
Alle kommunene i Aust-Agder. 

AUST-AGDER KRISESENTER   
Administrasjonssted: Arendal

Formål: Krisesenteret skal bidra med å 
forebygge vold og overgrep mot kvinner og 
deres barn og gi kvinner og deres barn hjelp 
i en vanskelig livssituasjon. 

Krisesenterets virksomhet finansieres 
hovedsakelig gjennom statstilskudd, men også 
gjennom noen andre inntekter, bl.a. tilskudd fra 
kommunene, basert på årlige søknadsrunder. 
Alle Østre Agder kommuner bidrar med tilskudd.

STIFTELSERP

Deltakere: Aust-Agder Krisesenter for kvinner 
er en privat stiftelse, og ledes av et styre. 
I styret sitter det en politisk valgt leder, en fra 
kommunenes sentralforbund, en fra helse- og 
sosialtjenesten i kommunen og fire ansatte som 
jobber på krisesenteret.

STIFTELSEN ARENDAL BYSELSKAP  
Administrasjonssted: Arendal.

Formål: Stiftelsen Arendal Byselskap ble 
opprettet for gjennomføre utformingen av 
Arendal kulturhus. Etter at kulturhusplanene 
ble realisert, har stiftelsens betydning blitt 
relativt beskjeden. Det er stiftelsens heleide 
driftsselskap, Arendal kulturhus AS, som på 
sin side er ansvarlig for den løpende drift av 
kulturhuset og aktivitetene der. 

Deltakere: Det er svært mange offentlige og 
private bidragsytere som har kjøpt andeler 
i stiftelsen. Av Østre Agder kommunene er 
Arendal, Tvedestrand og Åmli andelseiere.



KONSESJONSKRAFTFONDET FOR 
AUST-AGDER IKS 
Administrasjonssted: Bykle

Formål: Å forvalte kommunenes konsesjonskraft, 
og ta imot og videreformidle den pengeytingen 
som oppstår gjennom forvaltning av konsesjons-
kraftratene, samt å delta i virksomhet som har 
sammenheng med dette.

Eierandel:  Selskapet eies av Aust-Agder 
fylkeskommune sammen med i alt 10 kommuner 
i Aust-Agder. Av kommunene i Østre Agder er 
Froland, Åmli og Arendal medeiere. 

Eierandeler:  

Navn
Vegårshei  

Arendal  

Froland   

Gjerstad   

Risør   

Tvedestrand  

Åmli  

Andel i %:   
 2,5 %

 36,0 %

 3,5 % 

 3,5 % 

 9,5 % 

 7,5 % 

 3,0 % 

Eierandeler:  

Navn

Arendal 

Vegårshei  

Risør   

Tvedestrand  

Gjerstad    

Froland  

Åmli

Andel i %:   

32,0 %

   2,0 %. 

   2,0 %

     2,0 % 

      2,0 %

     2,0 %

    2,0 %
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IKT AGDER IKS    
Administrasjonssted: Arendal

Formål: IKT Agder tilbyr å være kundens 
drifts- og innkjøpsselskap, samt faglige instans for 
kundens IKT-løsninger.

Deltakere: IKT Agder IKS er et interkommunalt 
IKT-driftselskap for kommunene Arendal, 
Grimstad, Froland og Aust-Agder fylkeskommune. 

Eierandeler:  
Navn 

Arendal kommune (morselskap) 

Aust-Agder fylkeskommune 

Grimstad kommune

Froland kommune

Andel i %:   

53.7 %

24.5 %

15.1 %

6.7 %

Eierandeler:  
Navn 

Arendal  kommune

Froland  kommune

Grimstad kommune

Andel i %:   

68,3 %

6,6 %

25,1 %

Eierandeler:  
Navn 

Arendal kommune

Froland kommune

Aust-Agder Fylkeskommune 

Andel i %:   

50,0 %

10,0  %

40,0 %

AGDER ARBEIDSMILJØ IKS
Administrasjonssted: Arendal 

Formål: Agder Arbeidsmiljø IKS har faglig 
ekspertise innen HMS-området/ bedrifts-
helsetjeneste og skal bistå virksomhetene 
med fagkompetanse til ledere og ansatte. 

Arbeidshelse i sentrum er selskapets visjon.
Virksomheten skal arbeide for et godt arbeidsmiljø 
og forebygge arbeidsrelaterte helseplager. 

Deltakere: Agder Arbeidsmiljø IKS er et 
interkommunalt selskap som eies av Arendal 
kommune og Aust-Agder fylkeskommune, og 
Froland kommune. Selskapet kan også selge 
tjenester til andre. 

ETABLERERSENTERET IKS
Administrasjonssted: Arendal

Formål:  Å fremme nyetablering, i hovedsak i 
deltakerkommunene, men også i andre 
kommuner etter særskilt avtale.

Selskapet setter gründeren i fokus og følger 
opp gjennom individuelle samtaler. 
 
Deltakere: Etablerersenteret IKS eies av Arendal 
og Froland kommune, fordelt med h.h.v. 90% og 
10% eierandeler. Selskapet samarbeider også tett 
med NAV og Grimstad kommune gjennom egne 
avtaler. 

INDRE AGDER OG TELEMARK  AVFALLSSELSKAP 
IKS (IATA) Administrasjonssted: Nissedal 

Formål:  Å ta vare på det lokale avfallet i 
regionen på en miljømessig, teknisk 
og økonomisk forsvarlig måte.

Deltakere: Drangedal, Nome, Åmli og Nissedal. 
Åmli kommunes eierandel er 13%

AGDER RENOVASJON    
Administrasjonssted: Arendal

Formål:  Å løse eierkommunenes oppgaver 
innenfor avfallshåndtering på en  
økonomisk-, ressurs- og miljømessig god måte, 
i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Eierandeler: Det interkommunale selskapet eies 
av nedenstående tre kommuner i felleskap med 
følgende fordeling av eierandeler:

ARENDAL REVISJONSDISTRIKT IKS 
Administrasjonssted: Arendal

Formål: Selskapet skal utføre revisjon i og ha 
tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til 
kommunelovens § 78 og tilhørende forskrifter om 
revisjon og kontrollutvalg, kommunale foretak og 
interkommunale selskaper som deltaker-
kommunene er medeiere i.

Eierandeler:  

Navn
Åmli 

Arendal

Froland 

Andel i %:   
 3,0 %

 1,5 %

 3,5 % 

  

SAMARBEID 
ORGANISERT 
SOM IKS 

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKS
Administrasjonssted: Arendal

Formål: Aust- Agder kulturhistoriske senter 
arbeider for at verdifulle gjenstander, arkiver 
og andre informasjonsbærere av historisk og 
administrativ verdi blir samlet inn, ivaretatt og 
gjort tilgjengelig for allmennheten, forskning 
og for kulturelle og administrative formål. 

Gjennom forskning og formidling bidrar Aust-
Agder kulturhistoriske senter med å levendegjøre 
Aust-Agders kultur og historie, samt å øke den 
museums- og arkivfaglige kompetansen innenfor 
det samlende kulturhistoriske og administrative 
oppgavefeltet i Aust-Agder.



IKT-SAMARBEID I ØSTREGIONEN 
Administrasjonssted: Vegårshei 

Formål: 
• samarbeidet skal være en drivkraft i utviklingen
   av kommunenes service og tjenester 
   overfor brukerne (ansatte og innbyggere)

• effektivisere kommunenes arbeidsoppgaver

• redusere kommunenes sårbarhet på 
   IKT-området

• være attraktivt som arbeidssted
    
Deltakere: Åmli, Gjerstad, Tvedestrand, 
Vegårshei og Risør, med Vegårshei som 
vertskommune fra 1.9.2009. 
Samarbeidsløsningen er en videreføring av 
et langvarig avtalebasert IKT-samarbeid 
mellom disse kommunene. 

ARENDAL LEGEVAKT   
Administrasjonssted: Arendal

Formål: Legevakten skal ta seg av akutt sykdom, 
skader og forverring av sykdom hvor nødvendig 
undersøkelse og behandling utifra en faglig 
vurdering – ikke kan vente til neste ordinære 
arbeidsdag. Pasientene skal ha trygghet for at 
de får den hjelpen de trenger og de skal møtes 
med høflighet, respekt og forståelse. 

Deltakere: Legevakten i Arendal er et samarbeid 
mellom 10 kommuner; Arendal, Froland, 
Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, 
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. I tillegg har 
legevakten telefonformidling for Bykle og Valle.

ØSTRE AGDER BRANNVESEN  
Administrasjonssted: Arendal

Formål: Samarbeide om de oppgaver som 
tilligger hver enkelt deltakerkommune etter 
brannvernlovens § 11.

Deltakere: Risør, Gjerstad, Vegårshei, 
Froland, Arendal og Tvedestrand, med Arendal 
som vertskommune. Det foreligger egen 
samarbeidsavtale. 

110-AGDER (ALARMSENTRAL)
Administrasjonssted: Arendal

Formål: I overensstemmelse med ”Lov om vern 
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff, 
og om brannvesenets redningsoppgaver” 
(Brann- og eksplosjonsvernloven) § 16, 
og føringer fra Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB), er de 28 
kommunene i Agder politidistrikt tilsluttet en 
felles alarmsentral brann.
 
Deltakere: Samtlige kommuner i Aust- 
og Vest-Agder er med, med unntak av 
Sirdal kommune. 

INTERKOMMUNAL 
ARBEIDSGIVERKONTROLL  I AGDER (IAA). 
Administrasjonssted: Grimstad

Formål: Bygge opp kompetanse innenfor arbeids-
giverkontroll og gjennomføre flere kontroller, kfr. 
egen samarbeidsavtale. 

Deltakere: Alle kommunene i Aust-Agder 
og fire kommuner i Vest-Agder.   
Arendal er vertskommune.

(kommunelovens § 28)
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ØSTRE AGDER OVERFORMYNDERI  
Administrasjonssted: Arendal

Formål:   Å  styrke rettssikkerheten og sikre lik 
praksis for innbyggerne i de samarbeidende 
kommuner og som har behov for bistand fra 
overformynderiet. Overformynderiets oppgaver 
er i hovedsak knyttet til Vergemålsloven med 
tilhørende forskrifter.

Deltakere: Arendal, Tvedestrand, Vegårshei 
og Åmli med Arendal som vertskommune. 

LANGEMYR SKOLE OG RESSURSSENTER  
Administrasjonssted: Grimstad

Formål: Langemyr skole  og  ressurssenter skal 
være et senter for spesialundervisning som gir  
tilbud til elever med multifunksjonshemming, 
autisme og sammensatte lærevansker. 

Deltakere: Arendal, Birkenes, Grimstad og 
Lillesand kommune er eiere av skolen, mens 
Grimstad kommune har vertskommune- og 
driftsansvar. 

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK 
RÅDGIVNINGSTJENESTE FOR RISØR, 
TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI
Administrasjonssted: Risør

Formål: Å gi en best mulig tjeneste innenfor 
aktuelle ansvarsområder, samt å bedre 
utnyttelsen av tilgjengelige ressurser, 
bredere kompetanse og redusere sårbarheten.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er 
en lovpålagt tjeneste. Tjenesten skal  hjelpe 
barnehager og skoler i arbeidet med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling 
for å tilrettelegge opplæring for barn med 
særlige behov. 

Deltakere: Risør, Tvedestrand og Vegårshei 
med Risør som vertskommune.

2K-PSYKIATRI
administrasjonssted: Arendal

Formål: Samarbeid om bo-tilbud og døgntiltak 
for personer innen psykisk helse.

Deltakere: Arendal og Vegårshei kommuner 
i samarbeid med Sørlandet sykehus HF.
Den aktuelle boligen er lokalisert i Arendal 

KULTURSKOLEN ØST I AGDER
Administrasjonssted: Tvedestrand 

Formål: Felles drift av musikk og kulturskole-
aktiviteter etter ”bestemmelsene i denne avtalen,
etter omforent målsetting, og i samsvar med de 
sentrale forskrifter som til en hver tid gjelder”.

Deltakere: Kommunene Gjerstad, Risør, 
Tvedestrand og Vegårshei driver kulturskolen 
Øst i Agder sammen. Tvedestrand er 
vertskommune. Risør kommune deltar kun 
med musikkavdeling.

FELLES VETERINÆRVAKT
Administrasjonssted: Åmli

Formål: Interkommunalt samarbeid om 
veterinærtjeneste/veterinærvakt for å 
gjennomføre egen rammeavtale om organisering 
og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinær-
vakt. Inngått mellom KS og den norske 
veterinærforeningen DNV. 

Deltakere: Arendal, Froland, Vegårshei, 
Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Åmli. 
I tillegg deltar Grimstad, Lillesand og 
Birkenes i samarbeidet.

VERTSKOMMUNE
SAMARBEID 



LANDBRUKSSAMARBEID GJERSTAD/RISØR
Administrasjonssted: Gjerstad

Formål: Det er ikke definert noe eget formål i 
samarbeidsavtalen, men det er listet opp flere 
oppgaver som samarbeidet skal omfatte, herunder 
å utføre lovpålagte landbruksrelaterte oppgaver. 

Det står videre at landbruksforvaltningen ellers 
skal ha ansvaret for vilt- og fiskeforvaltningen, 
og skal delta i arealplanleggingsprosesser for 
å ivareta jord- og skogbruksinteressene.

Deltakere: Risør og Gjerstad kommuner.

KOMPETANSESENTER FOR GRUNNSKOLE, 
BARNEHAGE OG VOKSENOPPLÆRING
Administrasjonssted: Risør

Formål: Å ta initiativ, tilrettelegge og følge opp 
kompetanseutvikling for grunnskoler, barne-
hager, PP-tjenester og voksenopplæring i re-
gionen, og etter hvert andre kommunale 
virksomheter i og utenfor regionen forutsatt 
at økonomi og kapasitet tillater det.

Deltakere: I tillegg til vertskommunen Risør 
har Vegårshei og Åmli kommuner sluttet seg til 
samarbeidet pr. oktober 2008.

BARNEHAGE- OG SKOLEFAGLIG RÅDGIVER
Administrasjonssted: Gjerstad

Formål: Stillingen skal utføre barnehage
-og skolefaglige oppgaver på overordnet nivå, 
som det ikke er naturlig å legge til den enkelte 
enhetsleder.  Arbeidsoppgavene vil variere 
mellom kommunene, det er derfor gitt 
særskilt mandat fra hver av kommunene. 

Deltakere: Åmli, Gjerstad og Vegårshei. 
Gjerstad er vertskommune. 

BARNEVERNSSAMARBEID I ØST-REGIONEN 
Administrasjonssted: Tvedestrand

Formål: Heve kompetanse, øke 
kapasitet, styrke fagmiljøet og sikre 
kontinuitet i barnevernstjenestene.

Deltakere: Tvedestrand, Vegårshei, 
Gjerstad og Åmli kommuner. 

FELLES SKATTEOPPKREVERKONTOR I ØST
Administrasjonssted: Tvedestrand

Formål: Å løse oppgaver som er pålagt 
kommunene og den kommunale skatteoppkrever 
i lov av 21.november 1952 nr.2 om betaling og
innkreving av skatt (skattebetalingsloven). 

Grunnlaget er også instruks for skatteoppkrever 
fastsatt av skattedirektoratet 2. mai 2000 
med hjemmel i skattebetalingsloven § 56. 

Deltakere: Åmli, Risør og Tvedestrand. 
Eventuell deltakelse fra Vegårshei er 
under utredning.
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OFFENTLIGE FELLESINNKJØP PÅ AGDER (OFA)     
Administrasjonssted: Arendal

Formål: Innkjøpssentralen OFA er i h.h.t. 
vedtektenes § 1 et organ for felles innkjøps-
tjenester, felles inngåelse av rammeavtaler 
for varer og tjenester og organ for veiledning 
og rådgivning for de deltagende parter samt 
for leverandørutvikling.  

Deltakere: Alle kommunene i Aust-Agder, 
Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder 
fylkeskommune, kommunene i Vest-Agder med 
unntak av kommunene i Knutepunkt sør. 

INTERKOMMUNALT UTVALG MOT 
AKUTTFORURENSNING (IUA)
Administrasjonssted: Arendal

Formål: Beredskap mot akutt forurensning. 
Ivareta kommunens plikter i h.h.t. 
forurensningslovens § 6

Deltakere: IUA omfatter Arendal politidistrikt.

DRIFTSASSISTANSEN I AUST-AGDER
Administrasjonssted: Tjenesten kjøpes av Sweco 

Formål: Driftsassistansen i Aust-Agder (DA) 
skal arbeide for å utvikle et faglig nettverk for
operatører og annet personell med ansvar
for drift av VA - tekniske anlegg, herunder
slamhandtering. 

DA skal samordne aktiviteter i kommunene, 
arbeide for erfaringsutveksling, ta opp 
felles problemstillinger overfor sentrale 
myndigheter, etater m.v.

Det overordnede målet er å medvirke til at man 
gjennom samarbeid, erfaringsutveksling og 
nettverksbygging skal oppnå rasjonell drift av 
VA-tekniske anlegg med driftsresultater/produkt 
i samsvar med forventninger i spesifikke krav 
og forskrifter. 
 
Deltakere: Omfatter alle kommunene i 
Aust-Agder. 

INTERKOMMUNAL FORSIKRINGSORDNING
Administrasjonssted: Arendal/ 
Aust-Agder fylkeskommune

Formål: Forsikringsordningen er etablert 
og driftes som en interkommunal 
forsikringsforening. 

Hensikten er først og fremst å ivareta
stordriftsfordeler gjennom felles: 
• Innkjøp 
• Avtaleforvaltning 
• Kompetansetiltak 
• Samarbeid med leverandørene 
• Rådgiving mot eierne 

Deltakere: Aust-Agder fylkeskommune og 
kommunene Gjerstad, Grimstad, Iveland, 
Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Åmli.

SAMARBEIDS-
AVTALER 
(kommunelovens § 28)



FRILUFTSRÅDET SØR
Administrasjonssted: Arendal

Formål: I samarbeid med deltakerkommunene, 
offentlige etater på ulike nivå og interesserte 
organisasjoner er formålet å: 

• Arbeide for sikring og tilrettelegging av 
  friluftsområder/grønnstruktur for 
  offentlig bruk.

• Arbeide for hensiktsmessig forvaltning 
  og drift av friluftsområder.

• Informere om friluftsmuligheter i regionen.

• Arbeide for opplæring og aktivitet med basis 
   i regionens friluftsmuligheter.

• Avgi uttalelser i viktige saker som berører 
  friluftslivet, herunder plansaker.

• Arbeide med andre friluftsoppgaver av 
   regional karakter. (jfr. vedtektenes § 2)

SAMARBEID VEDR. LANDBRUK, 
AREAL OG NATURFORVALTNING

Formål: Samarbeidet har pågått siden 
1965 og bygger på egen samarbeidsavtale. 
Det ble sist revidert i 2005. Formålet med 
samarbeidet fremgår ikke direkte av 
samarbeidsavtalen. 

Deltakere: Arendal og Froland kommuner. 

OPPLÆRINGSKONTORET FOR 
MIDT- OG ØSTREGIONEN  
Administrasjonssted: Arendal.

Formål: Kontorets arbeidsområde er fag 
underlagt opplæringsloven som naturlig faller 
inn under offentlig sektor. Virksomheten skal 
bidra til å opprettholde et antall lærlinger i 
regionen, som er tilstrekkelig til å sikre det 
behov for arbeidskraft som regionen har. 

Deltakere:  Alle syv kommunene i Østre Agder. 
I tillegg er Aust-Agder fylkeskommune, 
Eikely barnehage, IKT Agder og Sørlandet 
sykehus HF medlemmer. 

REISELIVSSAMARBEID I ØSTRE AGDER
Administrasjonssted: Arendal og Risør

Formål: 
• Stimulere til – og regulere- en samordnet 
   satsning på å løse fellesoppgavene innen
   reiselivsnæringen i 8k-regionen.

• Bidra til å utvikle kompetanse knyttet til 
   fellestiltak og infrastruktur.

• Få mer effektiv bruk av de midler som 
   i dag settes av til reiselivstiltak.

Deltakere: Arendal, Tvedestrand, 
Åmli, Vegårshei, Gjerstad og Risør. I tillegg 
er Aust-Agder fylkeskommune avtalepart. 

Grimstad kommune sluttet seg ikke til 
samarbeidet. Froland har i løpet av avtaleperioden 
meldt seg ut. Samarbeidet er delt i to ved at 
Risør, Gjerstad og Vegårshei har felles nettsider, 
og at Arendal, Åmli og Tvedestrand har
felles sider. 

SAMARBEID OM SYNSPEDAGOGISKE 
TJENESTER.

Formål: Avtalens formål er å samkjøre de 
synspedagogiske tjenestene i Aust-Agder slik at 
brukere og samarbeidspartnere kan forholde 
seg til en felles synspedagogisk tjeneste i fylket. 

Deltakere: Alle kommunene i Aust-Agder 
og Huseby kompetansesenter i Oslo.
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OPPREISNINGSORDNINGEN FOR BARNEVERNSBARN  
Administrasjonssted: Kristiansand

Formål: Den kommunale oppreisningsordningen er en 
erstatningsordning til personer som har vært utsatt for 
overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg 
før 1. januar 1993. Oppreisningen er ment som en 
symbolsk og økonomisk kompensasjon for den smerte 
og de lidelser tidligere barnevernsbarn har blitt påført.

Deltakere: I alt 13 av Aust-Agders kommuner samt 
Aust-Agder fylkeskommune har sluttet seg til ordningen 
sammen med de fleste kommunene i Vest-Agder, 
herunder Vest-Agder fylkeskommune. Med unntak av 
Arendal og Froland har alle Østre Agder kommunene 
sluttet seg til fellesordningen.



AT SKOG BA
Administrasjonssted: Skien

Formål: AT Skog BAs formål er gjennom 
bærekraftig ressursutnyttelse å sikre best 
mulig avkastning på andelseiernes eiendommer. 

Dette gjøres ved å:

• Omsette andelseiernes tømmer og sikre 
   best mulig pris og avsetning samt  
   utvikle produkter og omsetningsformer.   

• La andelseierne ta del i den verdiutvikling
   som AT Skog BAs kapital får, gjennom 
   eierskap og kapitalforvaltning.

• Tilby andelseierne best mulig  markeds-
   tilpassede skog- og utmarkstjenester 
   og medvirke til skogfaglig utviklingsarbeid
   innen organisasjonen.

SELSKAP MED 
BEGRENSET ANSVAR 

ORGANISASJONER/
FORENINGER

• Drive en næringspolitikk som trygger 
   privat eiendomsrett gjennom aktiv  
   næringsutøvelse i skog og utmark.

•  Arbeide for god forståelse for en bærekraftig
    og framtidsrettet skog-og utmarksnæring.
  
• Formålet skal søkes fremmet i samarbeid
   med de øvrige skogeierandelslag tilsluttet  
   Norges Skogeierforbund.
    

BIBLIOTEKSENTRALEN AL
Administrasjonssted: Oslo

Formål: Å være hovedleverandør av produkter og 
tjenester til biblioteker og liknende institusjoner. 
Kan også delta i /etablere virksomhet med det 
formål å betjene det totale bok-, informasjons- 
og kunnskapsmarkedet.

Eierandeler: I alt 425 kommuner har eierandeler 
i A/L Biblioteksentralen. I tillegg 14 fylkeskom-
muner, Kommunenes sentralforbund og Norsk 
bibliotekforening. Samtlige kommuner i Østre 
Agder har andeler i biblioteksentralen.

KS (KOMMUNENES SENTRALFORBUND)
Administrasjonssted i Agder: Arendal

Formål: KS er kommunenes egen interesse-
organisasjon, arbeidsgiverorganisasjon og 
utviklingspartner.

Deltakere: Alle kommunene gjennom 
medlemsavgift.

LVK - LANDSSAMANSLUTNINGA AV 
VASSKRAFTKOMMUNAR 
Administrasjonssted: Oslo

Formål:  Å ivareta medlemskommunenes 
interesser i alle spørsmål med tilknytning til 
kraftutbygging, energi, kommuneøkonomi og 
naturmiljø. Beskatning av kraftanlegg og andre 
økonomiske og naturfaglige rammebetingelser 
for energiforsyningen står sentralt i arbeidet.   

Deltakere: Om lag 150 kommuner på 
landsbasis er med i LVK. 

I Aust-Agder er følgende kommuner 
medlemmer: Birkenes, Bygland, 
Bykle, Evje og Hornnes, Froland,
Iveland, Valle og Åmli. 

USS - UTMARKSKOMMUNENES 
SAMMENSLUTNING
Administrasjonssted: Oslo.

Formål: USS skal arbeide for å fremme 
medlemskommunenes interesser i 
utmarksspørsmål av enhver karakter. 

USS skal søke å styrke det lokale selvstyret i 
saker om forvaltning av utmark og bedre 
samspillet mellom hensynet til natur- og 
miljøvern og lokal næringsutvikling. 

Utmarkkommunenes sammenslutningsarbeid 
skal skje innenfor de rammer en bærekraftig 
utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier.

Deltakere: Vegårshei og Åmli er medlemmer fra 
Østre Agder samarbeidet. Bygland, Bykle og Valle 
er føvrige medlemmer I Aust-Agder. Utover dette 
en rekke andre kommuner andre steder i landet, 
i alt 76 medlemskommuner fra 15 fylker.

23



UFORMELLE 
FAGNETTVERK
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Barnehageområdet

BARNEHAGEFAGLIG NETTVERK I 
ØSTREGIONEN ”NETTVERK ØST”
Formål: Faglige diskusjoner, 
utviklingsarbeid, kompetanseplaner, kurs m.v.

Deltakere: Barnehagekoordinatorene i Åmli, 
Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Risør 
og Froland.

NETTVERK FOR ENHETSLEDERE I 
BARNEHAGER
Formål: Informasjon, utvikling, 
fagtemaer, kontakt.

Deltakere: Enhetslederne i Åmli, Vegårshei 
og Gjerstad og koordineres av felles rådgiver
for de tre kommunene. 

AUST-AGDER SAKSBEHANDLERFORUM
 – BARNEHAGE
Formål: Møteplass for saksbehandlere/
ledere innen barnehagesektoren med
informasjon fra fylkesmannen.

Deltakere: Alle kommunene i fylket. 

KS-EFFEKTIVISERINGSNETTVERK BARNEHAGE
Formål: Utviklingsarbeid innen barnehagefeltet.

Deltakere: Enhetsledere, koordinatorer og 
pedagogiske ledere innen barnehageområdet i
kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, 
Froland og Arendal. KS-Agder koordinerer.

Innen skoleområdet 

ETATSLEDERMØTER - SKOLEFAGLIG 
Formål: Informasjon fra utdanningsdirektøren.

Deltakere: Alle kommunene i Aust-Agder.
Driftes/koordineres av fylkesmannen 
v/utdanningsdirektøren.

ENHETSLEDERMØTER INNENFOR SKOLE
Formål: Løfte frem felles utfordringer. 
Gi og få informasjon.

Deltakere:  Samlinger for alle enhetsledere 
og skolefaglige rådgivere i Tvedestrand, 
Risør, Åmli, Gjerstad, Vegårshei og Froland.   

NETTVERK SKOLEFAGLIGE RÅDGIVERE
Formål: Faglige diskusjoner, 
utviklingsarbeid, kompetanse planer/
kurs arrangement.

Deltakere: Rådgivere ved skolene i 
øst-regionen.

REKTORNETTVERK UNGDOMSSKOLENE
Formål: Gi og få informasjon.

Deltakere: Rektorer i de fem 
kommunene i øst-regionen.

LP-NETTVERK 
(pedagogisk analyse og læringsmiljø)  
Formål: Videreutvikle arbeidet med 
LP-modellen, erfaringsdeling.

Deltakere: Skoler og PP-tjeneste i 
Gjerstad og Risør.

Teknisk fagområde

TEKNISK UTVALG  (TU)
Formål: Samarbeidsarena for tekniske tjenester.

Deltakere:  Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Åmli og 
Vegårshei kommuner. Normalt representert ved 
ledernivået.

BYGGESAKSGRUPPE I ØST-REGIONEN
Formål: Utveksle faglig erfaring og informasjon, 
for å kunne utføre så god  byggesaksbehandling 
som råd.

Deltakere: Byggesaksbehandlere i øst-regionen.

KART OG OPPMÅLING
Formål: Fagnettverk og samarbeid om felles 
satellitt måleutstyr, felles kartserver.
Like eierandeler i utstyret. Vedlikehold er 
fordelt etter folketall i kommunene.

Deltakere: Ansatte innen kart- og landmåling i 
Åmli, Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Vegårshei.

VAR-SAMARBEID
Formål: Fagforum innen vann- avløp- 
og renovasjon.

Deltakere: Åmli, Gjerstad, Vegårshei, 
Tvedestrand og Risør v/ fagfolk fra tjenestene. 
VAR-gruppa har dels faglig erfaringsutveksling 
men foretar også konkret oppgaveløsning på 
oppdrag fra Teknisk Utvalg (TU).

Økonomirådet

KOMFAKT-GRUPPE 
Formål: Fagnettverk for utveksling av 
erfaringer innen kommunal fakturering.

Deltakere: Ansatte som fakturerer 
kommunale avgifter i øst-region kommunene.

FAGFORUM FOR SKATTEOPPKREVEREN
Formål: Formål: Fagnettverk (workshop).

Deltakere: De fem kommunene
i øst regionen og Arendal.

SAMLINGER FOR ØKONOMISJEFER
Formål: Fagnettverk.
Deltakere: De fem kommunene i øst-regionen.

SAMLINGER FOR ANSATTE MED LØNN, 
PERSONAL OG ØKONOMI.
Formål: Fagnettverk med utvikling 
og vedlikehold av kompetanse. 

Deltakere: De fem kommunene i øst-regionen.

LØNNSGRUPPE
Formål: Fagnettverk lønn, informasjon og 
drøfting samt støttegruppe i utviklingsarbeid
innen lønnsområdet.

Deltakere: Lønnsansvarlige og lønns-
medarbeidere i Åmli, Gjerstad, Vegårshei,
Risør og Tvedestrand. 
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Innen samfunnsutvikling og kultur

UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING
Formål:  Arrangere årlige 
kulturmønstringer for ungdom.

Deltakere: Gjerstad, Risør, Tvedestrand 
og Vegårshei.

KULTURSJEFNETTVERK 
Formål: Et nettverk, som i utgangspunktet møtes 
1-2 ganger pr år, men de siste to årene har det 
vært lite eller ingen aktivitet i nettverket. Bortsett 
fra kulturskolen og ungdommens 
kulturmønstring er det ingen fellesprosjekt.
 
Deltakere: Kultursjefer /
kulturansvarlige i Åmli, Vegårshei, 
Tvedestrand, Risør og Gjerstad.

RISØR BARNESKOLES KULTURFORUM
Formål:  Kulturprosjekter / skole og kulturskole.

Deltakere: Et samarbeid mellom Risør 
barneskole og kulturskolen Øst i Agder.

HOPE BARNESKOLES KULTURFORUM
Formål: Kulturprosjekter / skole og kulturskole.

Deltakere: Et samarbeid mellom Hope 
barneskole og Kulturskolen Øst i Agder.

Innen helse

SAMARBEID STAT/KOMMUNE INNEN 
FOLKEHELSE OG PSYKISK HELSEVERN.
Formål: Gjennomføre statlig initierte 
programmer innenfor folkehelse og
opptrappingsplanen for psykisk helse

Deltakere: Alle kommunene på Agder, 
gjennom regelmessige fylkesvise samlinger,
koordinert gjennom fylkesmannens sosial- 
og helseavdeling.

Omsorg

IKT TURNUS OG BEMANNINGSSYSTEM  
Formål: Utvikle gode og ressursvennlige verktøy 
for turnusplanlegging. Nettverket er ett av flere 
delprosjekt i det interkommunale 
IKT-samarbeidet i øst-regionen.

Deltakere: Kommunene Åmli, Risør, 
Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei.

SAMARBEIDSMØTER MED KOMMUNELEGENE 
Formål: Faglig erfaringsutveksling samt arena 
for utvikling av nye tiltak. Vaktordning for 
smittevern er ett eksempel (se egen omtale)

Deltakere:  Kommunelege 1 i Tvedestrand, 
Risør, Gjerstad, Åmli og Vegårshei. 

HELSESØSTERGRUPPEPE ØST
Formål:  Faglig samkjøring og
felles fagprogram IKT - Win med.

Deltakere: Helsesøstre fra kommunene 
Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad, 
Åmli og Risør.
 



 

Andre samarbeidsløsninger

AGDERRÅDET 
Formål: Dette kan kalles et politisk lobbyorgan, 
og et organ som setter fylkesoverskridende saker 
på den politiske dagsorden. Agderrådet har bl.a. 
jobbet for etablering av universitetet i Agder, 
styrking av Kjevik, ny E-18, etablering av 
Sørlandets Europakontor i Brussel osv. 

Deltakere: Alle kommunene samt de to
fylkeskommunene på Agder.

K 14
Formål: Dette er et samarbeid mellom en del 
innlandskommuner i Agder som søker å 
ivareta disse kommuners særinteresser som 
innlandskommuner i en større sammenheng. 

Deltakere: 14 indre Agder kommuner er med. 
Fra Østre Agder deltar Åmli, Froland 
og Vegårdshei.

ORDFØRER-RÅDMANNSMØTET (O/R-MØTET)
Formål: Strategitenking, drøftinger, planlegging, 
saksbehandling/vedtak. O/R-møtet er også 
styringsorgan for kulturskolen og for det 
regionale næringsfondet.

Deltakere: Et samarbeid mellom de 5 østlige 
kommunene i Aust-Agder (Risør, Tvedestrand, 
Åmli, Gjerstad og Vegårshei). 
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SAMARBEID 
- UNDERVISNINGSSYKEHJEMMET GRIMSTAD
Formål: En sentral oppgave for
undervisningssykehjemmene er å tjene som 
modell for andre sykehjem, og bidra til 
spredning av faglig kunnskap og ferdigheter. 

Deltakere : Alle kommunene i Aust-Agder er 
invitert inn, foreløpig på litt uforpliktende 
grunnlag. En egen samarbeidsavtale vil bli 
inngått med den enkelte kommune etter hvert.  

Barnevernsområdet

NETTVERK (KOMMUNESAMLING) 
BARNEVERNTJENESTER          
Formål: Informasjon fra BUF-etat og 
fylkesmannen samt temadrøftinger og 
erfaringsutveksling.

Deltakere:  Alle 8 kommuner som omfattes av 
BUF-etaten i regionen; Arendal, Grimstad, 
Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Åmli og 
Vegårshei. Samarbeidet koordineres av BUF-etat.

NETTVERK BARNEVERN- TRE KOMMUNER I ØST
Formål: Utvikle gode faglige verktøy.

Deltakere:  Barnevernet i Gjerstad, Risør og 
Tvedestrand bl.a. er det utarbeidet et felles
dokument for internkontroll innen tjenesten.

KOMPETANSE-ØST (DEMENS)   
Formål:  Utvikle kunnskap og kompetanse 
om demens. Egen styringsgruppe med en 
omsorgsleder fra hver kommune. I tillegg har
den enkelte kommune to ”demenskontakter” 
(en i institusjon og en i hjemmetjenestene). 

Deltakere: Kommunene Åmli, Risør, 
Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei. 

Innen administrasjon og ledelse

ARBEIDSGIVERFORUM
Formål: Fagnettverk for drøfting av 
arbeidsgiverspørsmål, personal, lønns- og tariff-
spørsmål m.v. Felles kompetansetiltak også.

Deltakere: Østre Agder kommunene samt 
Grimstad. Det har vært liten eller ingen 
aktivitet i forumet de siste to årene.

KS-EFFEKTIVISERINGSNETTVERK- 
VIRKSOMHETSSTYRING
Formål: Utvikle modeller og metoder for 
overordnet kommunal styring og ledelse.

Deltakere: Toppledere fra kommunene  
Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Froland og Arendal.
KS-Agder har koordineringsansvar.

Andre fagnettverk

E-PHORTEFORUM
Formål: Faggruppe arkiv.

Deltakere:  Fagnettverk for 
arkivledere i øst-regionen.

ELDRERÅDSSAMARBEID
Formål:  Arrangere samlinger og drøfte temaer 
av felles interesse og ide og erfaringsutveksling. 
Det er også gjennomført felles opplæring for
medlemmer av eldrerådene.

Deltakere: Eldrerådsmedlemmer 
og sekretærer for eldrerådene i Tvedestrand, 
Risør, Åmli, Vegårshei og Gjerstad.



 

REGIONALT NÆRINGSFOND FOR ØSTREGIONEN
Formål: Bistand til nyetablerere og til utvikling av 
eksisterende bedrifter i regionen.

Deltakere: Næringsansvarlige i de fem 
kommunene i øst-regionen, Innovasjon Norge, 
fylkeskommunen, fylkesmannen og NAV.
Vegårshei har koordinerings- og regnskaps-
ansvaret. Oppgaver ellers går på omgang 
mellom kommunene.

SAMFUNNSMEDISIN
Formål: Interkommunalt samarbeid om 
ulike samfunnsmedisinske oppgaver.  

Deltakere: Et samarbeid er under utredning 
innenfor de fem øst-regionkommunene.
Vikarordning for smittevernberedskap er etablert 
fra 01.07.2008. Øvrige samfunnsmedisinske 
oppgaver er under utredning/planlegging.

OVERORDNET STRATEGISK 
SAMARBEIDSUTVALG (OSS)
Formål: Målsettingen er å fremme samhandling 
mellom kommune og sykehus og at pasientene 
skal oppleve at de blir ivaretatt i ett helsevesen 
uavhengig av forvaltningsnivå og byråkratiske 
skillelinjer. Samarbeidet skal videreutvikles både 
på overordnet nivå og på tjenestenivå.

Deltakere: Samhandlingsprosjektet startet 
opprinnelig som et samarbeid mellom Sørlandet 
sykehus HF og Kristiansand og Arendal kom-
muner. Samtlige kommuner på Agder er likevel 
invitert inn slik at samarbeidsutvalget nå er 
sammensatt med en representant fra hver av 
samarbeidsregionene i de to fylkene. Det er p.t. 
Arendal kommune som representerer Østre 
Agder-kommunene i utvalget.  
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VÅG-SAMARBEIDET
Formål: Formålet er å gi statlig økonomisk 
kompensasjon til kommuner og private 
virksomheter i forbindelse med at systemet 
for arbeidsgiveravgiften ble lagt om for noen 
år tilbake. 

En del distriktskommuner i landet mistet 
fordelen med redusert arbeidsgiveravgiftssats 
og staten har laget en kompensasjonsordning 
for denne fordelen.

Deltakere: Vegårshei, Åmli og Gjerstad 
(herav navnet VÅG) representert ved 
kommuner og bedrifter.

OPPLÆRING FLYKTNINGER
Formål: Formålet er å tilby voksenopplæring 
på grunnskolens område, iht. opplæringsloven, 
kunnskapsløftet og innenfor de planer, 
forutsetninger og rammer som gis. 

Opplæring gis til elever som har rettigheter 
etter opplæringsloven, samt voksne innvandrere 
med rettigheter etter introduksjonsloven og 
andre etter avtale. Se ellers egen 
samarbeidsavtale.

Deltakere: Risør og Gjerstad kommuner, der 
Risør organiserer og administrerer tiltakene 
og Gjerstad refunderer utgifter for sin andel. 

SAMFUNNSMEDISIN
Formål: Interkommunalt samarbeid om 
ulike samfunnsmedisinske oppgaver.  

Deltakere: Et samarbeid er under utredning 
innenfor de fem øst-regionkommunene.
Vikarordning for smittevernberedskap er 
etablert fra 01.07.2008. Øvrige samfunns-
medisinske oppgaver er under utredning/
planlegging.

DET DIGITALE ØSTREGIONEN (DDØ)
Formål: DDØ har vært ett av i alt 3 
delprosjekter innenfor DDA (Det digitale 
Agder). Parallelt har rådmannsgruppa 
hatt funksjon som styringsorgan for felles 
IKT-investeringer, fagprogrametableringer 
og andre utviklingstiltak innen IKT-området 
i øst-regionen. 

Denne delen av arbeidet baseres på en 
egen samarbeidsavtale mellom de fem 
kommunene i øst. 

Fra 2009 vil trolig rådmannsgruppens 
funksjon endres noe, når dette samarbeidet 
formaliseres ytterligere gjennom en felles 
IKT-virksomhet, med Vegårshei som 
vertskommune. 

Deltakere: Omfatter de samme fem 
kommunene som O/R-møtet, men forumet 
består kun av rådmennene i disse 
kommunene. 
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AKSJESELSKAP (AS)
 - BEGRENSET ANSVAR FOR DELTAKERNE
Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt som kan 
ha en eller flere eiere. Denne selskapsformen 
kan være fordelaktig dersom man ønsker å ha 
ulike grupper av eiere eller legge til rette for at 
flere, både fysiske og juridiske personer, kan 
være eiere. 

Et aksjeselskap skal ha en minste aksjekapital
på 100.000 kroner, og må til enhver tid ha en 
forsvarlig egenkapital. Deltakerne er ikke 
ansvarlig for selskapets forpliktelser, med mindre 
dette er avtalt. Om aksjeeierne ønsker å trekke 
ut midler av selskapet, må dette følge regler i 
aksjeloven for utdeling av utbytte, nedsetting av 
aksjekapitalen eller oppløsning av selskapet. 

Eierforholdene i et aksjeselskap kan endres ved 
kjøp og salg av aksjer, eller ved forhøyelse av 
aksjekapitalen. 

Gjennom generalforsamlingen kan eierne 
fastsette rammer og gi nærmere regler for 
styret og daglig leders ledelse av selskapet. 

Styret: Styret har det overordnede ansvaret for 
forvaltningen av selskapet. Styret har ansvar for 
at driften er i samsvar med selskapets formål og 
innenfor rammen av lovgivningen og selskapets 
vedtekter og instrukser fastsatt av aksjonærene 
gjennom generalforsamlingen. Det er general-
forsamlingen som velger styret.

Konkrete samarbeidsløsninger i Østre Agder

OVERSIKT OVER 
SAMARBEIDS- OG 
EIERSKAPSFORMER 

Deltakerkommunene kan gjennom 
representantskapet treffe vedtak som binder 
styret, og som kan omgjøre vedtak som styret
 har truffet. Lovens bestemmelser medfører 
at deltakerkommunene har en større innflytelse 
over styringen av selskapet enn det aksjeloven 
gir deltakerne i et aksjeselskap.

VERTSKOMMUNEMODELL 
(kommunelovens § 28)
Det meste av interkommunalt samarbeid i Østre 
Agder foregår etter ”vertskommunemodellen”. 
Det vil si at en kommune har arbeidsgiveransvar,  
driftsansvar og budsjettansvar mot at de øvrige 
kommuner refunderer utgifter etter en vedtatt 
samarbeidsmodell. 

Det er ofte opprettet et rådgivende kontakt-eller 
samarbeidsorgan av de deltakende kommuner, 
men dette er et organ uten formell styringsrett.

SELSKAP MED BEGRENSET ANSVAR
Et BA-selskap (selskap med begrenset ansvar) 
er egentlig et samvirkeforetak. 

Foretaksregisteret legger vekt på at de som søker 
registrering av BA-selskaper må være organisert i 
samsvar med samvirkeprinsippene. 
Samvirkeformen er ikke lovregulert. 

Selskapsformen innebærer at forsikringstagerne 
danner og eier selskapet, eventuelle aktiva og 
også deler den risikoen selskapet har påtatt seg. 
Dette innebærer altså at kunde- og eiergruppen 
er sammenfallende.

INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS)
Samarbeid mellom flere kommuner eller 
fylkeskommuner kan organiseres som et 
interkommunalt selskap (IKS). 

Samarbeidsformen er regulert i egen lov om in-
terkommunale selskap fra 1999. Deltakere i 
IKS kan være kommuner, fylkeskommuner 
og andre IKS. 

Interkommunale selskaper er egne retts-
subjekter som rettslig og økonomisk er skilt 
fra deltakerkommunene. Hver av deltakerne 
har et ubegrenset ansvar for sin andel av
selskapets samlede forpliktelser. 

Representantskapet: Selskapets øverste 
myndighet og eiernes organ. 
Deltakerkommunenes eiermyndighet 
utøves av representantskapet. 

Daglig leder: Daglig leder står for den daglige 
ledelsen av selskapets virksomhet, og skal i 
denne forbindelsen følge retningslinjer og 
pålegg styret har gitt.

STIFTELSE
En stiftelse er en formuesverdi som stifterne har 
avsatt for å fremme et nærmere fastsatt formål. 
Stiftelser anvendes ofte ved virksomhet av 
ikke-økonomisk karakter, spesielt med et sosialt 
eller kulturelt formål.  

Stiftelser er egne rettssubjekter, men har ingen 
eiere (”stiftelsen eier seg selv”). Kommunen har 
derfor ingen styringsrett over stiftelser, og kan 
ikke hente ut midler fra stiftelser. Stiftelsen ledes 
av et eget styre. 

GJENSIDIG SELSKAP
Gjensidig selskap en offentlig selskaps-/
organisasjonsform som ofte benyttes ved 
organisering av forsikringsselskap. 

Ved Brønnøysundregistrene er den offisielle 
forkortelsen for slike virksomheter gjensidig 
forsikringsselskap (GFS). Begrepet assuranse-
forening brukes også om slike selskap.
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SAMARBEIDSAVTALE (kommunelovens § 27)
Kommunelovens § 27 har regler om 
samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller 
fylkeskommuner når samarbeidet er organisert 
med eget styre. Kommunelovens § 27 gjelder 
bare for samarbeid som ikke er organisert 
som eget rettssubjekt. 

Styret for et interkommunalt samarbeid må 
tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, 
men den må begrenses til avgjørelser som angår 
virksomhetens drift og organisering. Det bør der-
for utarbeides vedtekter for et slikt 
interkommunalt samarbeid. 

KOMMUNALT FORETAK (KF)
Foretaket er en del av kommunen som 
rettssubjekt, og har ingen økonomisk 
selvstendighet. Reglene om kommunale foretak 
tar sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig 
organisering av kommunale oppgaver. 
Organiseringen benyttes ofte når både 
forretningsmessige og samfunnsmessige 
hensyn skal ivaretas. 

Organiseringen er i hovedsak tatt i bruk i større 
kommuner. Eksempler er drift av  vannverk eller 
kommunal bygningsmasse, vaktmestertjenester 
o.l. De enkelte tjenesteenheter i kommunen 
bestiller da tjenester av det kommunale 
foretaket etter behov. 

ORGANISASJONER/FORENINGER
Mange kommuner er også medlem i foreninger/ 
interesseorganisasjoner ved å betale 
medlemskap. 

Eksempler: Kommunenes Sentralforbund (KS), 
Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), 
og Landsforeningen for vasskraftkommuner (LVK)  

ØVRIGE SAMARBEIDSLØSNINGER
Interessesammenslutninger, 
interessenettverk m.v.

Det også opprettet mer eller mindre varige 
samarbeidsløsninger, hvor kommunen betaler 
inn en årlig deltakeravgift, eller en avgift for 
en avgrenset periode. 

Eksempler: Agderrådet, K14 og 
Østregionsamarbeidet. 

Østre Agder samarbeidet hadde som 
utgangspunkt å være en pådriver for felles
utvikling av nærings- og infrastruktur øst i Agder. 

Østre Agder er nå i ferd med å styrke og 
formalisere samarbeidet ytterligere. 

UFORMELLE FAGNETTVERK.
Innenfor en rekke fag- og tjenesteområder i 
kommunene er det etablert uformelle 
samarbeidsnettverk på tvers av kommune-
grensene. Disse fungerer som samarbeids-
arenaer hvor fagfolk kan møtes for å diskutere 
dagsaktuelle problemstillinger, som feks. nye 
lover, program, reformer, faglig metodikk etc.

Nettverkene er viktige arenaer for 
kompetansebygging og utvikling ved å
arrangere kurs, seminarer etc.

Det eksisterer i dag flere nettverk innenfor 
pleie- og omsorg, økonomiområdet, skatt, 
arkiv, skole, helse, oppmåling,
kommunalteknikk og flere andre områder.



Denne rapporten gir en oversikt over interkommunalt 
samarbeid mellom to eller flere av kommunene Arendal, 
Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør.

Grimstad vurderer å gå inn i samarbeidet

www.arendal.kommune.no

www.vegarshei.kommune.no

www.amli.kommune.no

www.risor.kommune.no

www. tvedestrand.kommune.no

www.gjerstad.kommune.no

www.froland.kommune.no

w
w

w
.innoventi.no


