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Til 
Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 
Representant for fylkesdirektøren i Agder fylkeskommune 
 

 

Innkalling til møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

onsdag 9.februar 2021. 

 

Sted Tid  

Kafelokalet I Arendal bibliotek 09.februar 2021 
kl.08.30-13.00 

 

 

Saksliste: 

 
12/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

12.januar 2022.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

13/22 Orientering om arbeidet med uttale til Utviklingsplan 2040 for Sørlandet 
sykehus HF. 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen vil orientere utvalget om det pågående 
arbeidet med å utarbeide grunnlag for uttale til utkastet til Utviklingsplan 2040 for 
sykehuset. Hver kommune er invitert til å komme med en uttale til denne samtidig 
som det pågår et arbeid innenfor rammen av KOSS for å bidra til at kommunene 
avleverer et felles innspill. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg ber sekretariatet om å utarbeide et utkast til 
uttale som kan behandles i representantskapsmøtet 18.februar 2022.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/01/Motereferat-220112-kommunedirektorutvalg.pdf
https://sshf.no/Documents/Utviklingsplan%202040/SSHF%20Utviklingsplan%202040%20H%C3%B8ringsversjon.pdf
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14/22 Gjennomgang av regnskapet for Østre Agder-samarbeidet IPR 
(Interkommunalt Politisk Råd) 2021. 

Sekretariatsleder gjennomgår regnskapet for 2021, herunder bruk av fond og 
avsetning til fond. Vedlagt følger regnskapet og en oversikt vedrørende innhenting 
og avsetting av fond i 2021. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet å godkjenne 
regnskapet for 2021. Kommunedirektørutvalget ber om at det i 
representantskapsmøtet 1.april 2022 framlegges en oversikt over fondsbeholdning. 

 

15/22 Kvalitetssikring av data som ligger til grunn for dekning av utgifter knyttet til 
feiing i ØABV. 

Det er ønskelig å foreta en grundig gjennomgang av registrene som ligger til grunn 
for fakturering for feiing for å sikre at alle steder der det blir gjennomført feiing blir 
fakturert. Brannsjef Petter Vinje Svendsen vil orientere om hvordan dette blir lagt 
opp og framdriftsplan for arbeidet.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder kommunedirektørutvalg understreker viktigheten av å kvalitetssikre 
grunnlaget som ligger til grunn for fakturering av feiing. Når gjennomgangen er 
iverksatt så ber utvalget om å bli informert om de endringer som skjer på 
kommunenivå.  

 

16/22 Forberedelse av møte med Datatilsynet 17.mars 2022. 

Leder i utvalget kommunedirektør Harald Danielsen gjør rede for en drøfting som var 
fredag 28.januar der han hadde samlet medarbeidere med ansvar/kompetanse knyttet til de 
forhold som er påpekt av Datatilsynet. Noen av disse deltar under møtet i 
kommunedirektørutvalget – personvernombud Marte Aarthun, IKT-leder Rune Nilsen, jurist 
Sindre Kvammen, daglig leder IKT Agder Rune Johansen. 

Intensjonen med drøftelsen i kommunedirektørutvalget er å avklare ansvar under møtet, 
herunder hva den enkelte kommunedirektør forventes å bidra med. Kopi av brevet fra 
kommunene til Datatilsynet følger saken. 

Det legges ikke opp til noe vedtak i denne sak. 

 

17/22 Arbeidet med saksgrunnlag for å kunne vurdere reetablering av 
kremasjonstilbud i Østre Agder kommunene. 

 Sekretariatsleder har avholdt et møte ved arkitekt Espen Eskeland for å få et 
oppdatert grunnlag for tekniske muligheter og kostnader basert på nylig 
gjennomførte utbyggingsprosjekt ellers i landet. Intensjonen er å få utarbeidet et 
kunnskapsgrunnlag som skal kunne egne seg for en vurdering i representantskapet 
med sikte på å kunne gi kommunestyrer bystyrer en anbefaling i forhold til et 
eventuelt interkommunalt samarbeid om etablering av et krematorium. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 
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 Østre Agder kommunedirektørutvalg anmoder administrasjonen om å utarbeide et 
grunnlag for sak med sikte på at denne forelegges representantskapet i møtet 
1.april.  

 

18/22 Saker til behandling i representantskapet 18.februar 2022. 

 I tillegg til sak 13/22 og 14/22 er det aktuelt å ta opp følgende saker: 

- Foreløpig program for representantskapets samling i Oslo 5. og 6.mai. 
- Status formannskapssamling 26.april ved Tvedestrand videregående skole. 
- Status kollektivtilbudet ved ledelsen i AKT (Agder kollektivtrafikk). Fra ledelsen 

møter Plansjef Hilde Bergersen og Administrasjonssjef Kjell Sverre Drange. De 
vil orientere om konkurransegrunnlag øst, drosjeanbud og prosjektet AKT Svipp. 

- Representantskapets anbefaling til felles grunnlag for uttale vedrørende revisjon 
av domstolsreformen. I kommunedirektørutvalget vil det bli gitt en orientering fra 
sekretariatsleder basert på notatet som utarbeides i etterkant av kontaktmøte 
mellom ledelsen ved Agder tingrett, tillitsvalgte ved retten, Arendal avdeling av 
Agder advokatforening. 

- Orientering om utviklingen ved Eyde Energi Park og Eyde Material Park ved 
Stephen Sayfritz fra Morrow Batteries og næringssjef Kåre Andersen i Arendal 
kommune. 

- Anbefaling fra representantskapet til kommunenes vedrørende uttale til 
eventuelle endringer i domstolsreformen. 

- Aktuelle påvirkningssaker. 
E18 – finansieringsramme. 

- Evt. Fellesmøte med Grenlandsregionen – Grenlandsbanen + batterikysten 

Møtet er koordinert med regionalt politirådsmøte for 2022. Tidsrammen er derfor 
satt til kl.09.00-11.30. Pause 11.30-12.00 med mat og møte med politiet fra 
kl.12.00-14.30. 

 

19/21 Eventuelt 

Status for kommunenes behandling av spørsmålet om å slå sammen ØABV 
og Grimstad brann- og redningsvesen. 

 

 

For leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


