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Mandat for Østre Agder kommunedirektørutvalg. 

Mandatet er vedtatt i representantskapets møte 2.sept 2021 sak 55/21. 

 

§1. Organisering. 
Kommunedirektørene i kommuner som er tilsluttet Østre Agder-samarbeidet er medlemmer i 
utvalget.  
 
Utvalget skal velge leder og nestleder. Valget skjer i første påfølgende møte etter at nytt 
representantskap er trådt sammen og når de har foretatt nytt valg etter to år. 
 
Fylkesdirektøren i Agder eller dennes stedfortreder innkalles til møtene med tale og 
forslagsrett. 
 
Sammen med sekretariatslederen forbereder leder sakene som behandles i 
kommunedirektørutvalgets møter. Leder deltar også under møter med representantskapets 
leder for å forberede sakskartet til representantskapsmøtene.  
 
Leder er ansvarlig for at det innkalles til minimum 6 møter pr år i Østre Agder 
kommunedirektørutvalg. 
 
Kommunedirektørutvalgets medlemmer har møte, tale og forslagsrett på representantskapets 
møter.  

Sekretariatsleder i Østre Agder-samarbeidet er sekretær for kommunedirektørutvalget og er 
ansvarlig for innkalling til møter og føring av referater fra møtene.  

§2. Oppgaver 
 

Kommunedirektørutvalget skal: 

 forberede og innstille i saker som skal til behandling i representantskapet for Østre Agder-
samarbeidet. 

 oppnevne administrative grupper til støtte for interkommunalt samarbeid og gi dem mandat 
for arbeidet.  

 ta initiativ overfor representantskapet i saker som krever, eller etter kommunedirektørenes 
oppfatning vil ha fordel av interkommunal løsning.  

 arbeide sammen om saker og problemstillinger innenfor rammen av det som er omfattet av 
kommunedirektørmyndigheten i den enkelte kommune. 

 etablere hensiktsmessige styringslinjer i det interkommunale samarbeidet. 

 planlegge og gjennomføre et årlig budsjettseminar med ledere for interkommunale 
virksomheter for å komme med anbefalinger overfor budsjettprosessen i kommuner som 
har vertskommuneansvar for interkommunale tjenester. 

 av vertskommunen involveres under forberedelse av investeringsbeslutninger for 
interkommunale tjenester som forutsetter godkjenning i samarbeidskommuner. 

 følge opp aktuelle saker som er gjenstand for behandling i KDU Agder 
(Kommunedirektørutvalget i Agder). Når Østre Agder-samarbeidet IPR behandler saker 
som medlemmene ønsker å gi en forankring blant alle kommunene på Agder så skjer det 
gjennom KDU Agder. 
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§3. Økonomi 

Kostnader knyttet til møtevirksomhet i Østre Agder kommunedirektørutvalget dekkes av 
sekretariatet for Østre Agder-samarbeidet. 

Dersom kommunedirektørutvalget initierer eller deltar på studiebesøk der det påløper utgifter til 
reise eller overnatting, så dekkes utgiftene av den enkelte kommune dersom ikke annet er avtalt 
på forhånd. 


