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

 

Innkalling til møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

onsdag 24.august 2022. 

 

Sted Tid  

Møterom Cafe Arendal bibliotek 24.august 2022 
kl.08.30-13.00 

 

Østre Agder næringsforum inviteres til å delta under behandlingen av sak 37/22 
Kommunedirektørutvalgets forslag overfor representantskapet til uttale til Agder fylkeskommunens 
forslag til Strategi for kraftforedlende industri på Agder 2022-2030. Videre sak 38/22 Invitasjonen til 
Østre Agder-samarbeidet IPR om å være pilotregion ved videre utvikling av metodikk for å 
utarbeide arealregnskap. Sak 39/22 Kommunikasjonsstrategi i forbindelse med etableringen av 
Morrow Batteries. Når disse sakene er ferdigbehandlet fortsetter Østre Agder næringsforum sitt 
møte med behandling av egne saker. Østre Agder næringsforum er også invitert til å være tilstede 
under sak 43/22 Prosjekt grønne innkjøp fra kl.12.00. 

 

Det ordnes en enkel lunsj kl.11. 

 

Saksliste: 
 

36/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

8.juni 2022.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

37/22 Tilbud fra Agder fylkeskommune om å iverksette et pilotprosjekt med Østre 
Agder-samarbeidet, som FoU-pilot, for å utvikle kommunale 
samarbeidsformer for areal- og naturforvaltning. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220608-kommunedirektorutvalg.pdf
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Som vedlegg a følger en henvendelse fra #Vårt Agder ved Strategisk råd for forum 
for klima og miljø og i regi av Område for Analyse og plan i Agder fylkeskommune 
om å etablere samarbeid med en pilot region for utviklingen av overordnet regionalt 
arealregnskap. Arbeidet skal bygge på metodikk som er utviklet under arbeidet med 
faktagrunnlag som er utarbeidet for Arendal kommune under deres utarbeidelse av 
forslag til ny arealdelen i kommuneplanen.  

Videre foreligger det et notat som ligger til grunn for et felles prosjekt Nye 
kommunale samarbeidsformer for areal- og naturforvaltning: Østre Agder som pilot. 
Dette følger som vedlegg b. 

Responsen fra fylkeskommunen kommer som en oppfølging av vedtaket i 
representantskapssak 23/22 Kommunedirektørutvalget bes utarbeide et forslag til 
utforming av regionalt arealregnskap med omfang, målsetninger, utforming, og 
rapportering som legges frem for representantskapet i løpet av 6 mnd. Samt 
føringene fra sak 28/22 fra kommunedirektørutvalget der det ble lagt vekt på at vår 
innsats skulle samordnes med pågående arbeid i regi av Agder fylkeskommune. 
Oversikt over vedtak fra representantskapet og kommunedirektørutvalget følger 
som vedlegg c. 

Metodikken for utarbeidelse av slike arealregnskap ble presentert for 
arbeidsgruppen kommunedirektørutvalget oppnevnte etter vedtaket 1.april 2022 for 
å se på felles arealregnskap. Der var det medlemmer fra Arendal (Sigrid Hellerdal 
Garthe), Tvedestrand (Hans Magnus Sætra), Grimstad (Hans Tveitereid) og 
Froland (Fredrick Høyer-Berntsen). Arbeidsgruppen mener at de 
planleggingsverktøy som er utviklet i samarbeidet mellom fylkeskommunen og 
Arendal kommune vil være nyttige for alle kommuner i Østre Agder-samarbeidet. 

Under kommunedirektørens fellesmøte med næringsforum gir Gunnar Ogwyn 
Lindaas som leder av Område for Analyse og plan og Rachel Berglund rådgiver på 
bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune kommunedirektørene og 
næringsforum en innføring i metodikken som benyttes i arbeidet og hvordan de ser 
for seg å utvide arbeidet til å omfatte hele samarbeidsregionen. I henvendelsen fra 
fylkeskommunen er det anslått en prosjektperiode på 12-18 måneder. Med 
bakgrunn i at mange kommuner er i en prosess med sikte på behandling av nye 
arealdeler i kommuneplanen så er det viktig å kunne levere arealoversikter så snart 
som mulig, også før en helhetlig oversikt kan presenteres. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg tar imot tilbudet om samarbeid med Agder 
fylkeskommune med sikte på å utarbeide et regionalt arealregnskap for 
kommunene i Østre Agder-samarbeidet. 

Kommunedirektørene vedtar at det etableres en prosjektgruppe der hver kommune 
har en representant. Følgende representanter oppnevnes: 

Arendal kommune  …………… 

Froland kommune  …………… 

Gjerstad kommune  …………… 

Grimstad kommune  …………… 
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Risør kommune  …………… 

Tvedestrand kommune …………… 

Vegårshei kommune …………… 

Åmli kommune  …………… 

 Med bakgrunn i det omfattende planleggingsarbeidet som pågår i 
samarbeidskommunen så er det ønskelig at materiale som er klart blir gjort 
tilgjengelig for samarbeidskommunene så snart det foreligger. 

 

38/22 Forslag overfor representantskapet til høringsuttalelse fra Østre Agder-
samarbeidet IPR til Agder fylkeskommunes vedrørende forslag til Strategi for 
kraftforedlende industri på Agder. 

 Vedlagt følger utkastet til strategi som er sendt på høring fra fylkesutvalget i Agder 
fylkeskommune med høringsfrist 20. september 2022.   

 Kommunedirektørutvalget, med innspill fra næringsforum, ba kommunedirektør 
Christina Ødegård, næringssjef Kåre Andersen og næringssjef Bodil Slettebø 
sammen med sekretariatet om å utarbeide et utkast til uttalelse til strategien. Dette 
forslaget foreligger som vedlegg til saken.  

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet å vedta utkastet 
til høringsuttalelse.   

 

39/22 Status for samarbeidet om kommunikasjonsstrategi for oppfølging av 
etableringen av Morrow Batteries 

Næringsmedarbeider Mats Maltby, Arendal kommune og kommunalsjef Petter 
Toldnes, Grimstad kommune redegjør for hvordan informasjonsarbeidet er 
organisert og hvor langt en konkret har kommet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder kommunedirektørutvalg tar saken til orientering. 

 

40/22 Desentralisert utdanning av barnehagelærere. 

Utviklingsleder Siri Asdal gjør rede for tilbudet i de av våre kommunene som 
omfattes av UiA`s tilbud.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg ga i sak 77/22 sekretariatet i oppdrag utvalg tar saken 
til orientering. 

 

41/22 Nytt initiativ med sikte på å reetablere lokalt kremasjonstilbud for 
kommunene i Østre Agder-samarbeidet. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Strategi-for-kraftforedlende-industri-pa-Agder-2022-2030.pdf
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I sak 17/22 fikk sekretariatet i oppdrag å utarbeide et saksgrunnlag for etablering av 
nytt krematorium med sikte på at representantskapet skal kunne ta stilling til 
igangsetting av et forprosjekt. Vedlagt følger en oversikt over vedtakene som er 
fattet i rådmannsutvalget/kommunedirektørutvalget etter at forslaget om 
krematorium i Høgedal i tilknytning til Arendal kapell ble lagt dødt med bakgrunn i at 
kostnadene med etablering der ble svært høye og grunnarbeid der ville utgjøre en 
uforholdsmessig stor andel av etableringskostnaden. 

Med bakgrunn i vedtaket i sak 17/22 kontaktet sekretariatsleder Espen Espeseth i 
Arkitektene AS som er en ledende person i planleggingsmiljøet for krematorier i 
landet. Det vises til vedlagt dokumentasjon som redegjør for virksomhetens 
omfattende erfaringer fra feltet i Norge og i Sverige. 4.februar 2022 hadde 
sekretariatsleder et møte i Oslo om problemstillinger knyttet til nytt krematorium ble 
gjennomgått/drøftet. Etter samtalen utarbeidet sekretariatsleder et notat der 
punktene som ble drøftet oppsummeres (vedlegges). 

Til denne behandlingen har sekretariatsleder utarbeidet et notat med 15 
underpunkter der ulike sider ved etablering av felles kremasjonsløsning drøftes. 
Dette er tenkt som en del av et eventuelt saksgrunnlag ved den videre 
behandlingen av saken i samarbeidet. (vedlagt) 

Sekretariatsleder har bedt Arkitektene as om å lage et notat knyttet til dagens 
forventede kostnader knytet til de tekniske anlegg knyttet til et krematorium. 
Herunder kremasjonsovner, renseanlegg, kjøle og fryseanlegg for kister, 
håndteringsutstyr for kister. Dette notatet skal foreligge til kommunedirektør-
utvalgets møte og legges der fram av sekretariatsleder eventuelt med deltakelse fra 
selskapet på teams. 

Hvis kommunedirektørutvalget er innstilt på å gå videre med sikte på å legge 
grunnlag for å kunne behandle saken så bør første fase være å avklare hvor et 
krematorium skal kunne lokaliseres. Følgende punkt bør legges til grunn for en slik 
vurdering: 

 Hensiktsmessig adkomst fra offentlig veinett av god standard. 

 Tilgjengelige arealer som legger til rette for gode avleveringsforhold av kister 
til alle årstider. 

 Fortrinnsvis eksisterende offentlige arealer der utgifter til anskaffelse av tomt 
er begrenset. 

 Velegnet byggegrunn med forutsigbare kostnader til grunnarbeid. 

 Et krematorium bør ha en tomt som har god plassering i terrenget. Hvis 
mulig med en viss utsikt. Moderne krematorium bygges med vekt på innsyn 
fra omgivelsene. Dersom det i tillegg ligger til rette for etablering av 
minnelund/urnevegg ved krematoriet så vil det styrke prosjektet. Det er ikke 
ønskelig å lokalisere krematoriet tett på åpent vann da damp fra ovnene der 
vil være mer synlig. 

 Under henvisning til det nye krematoriet i Tromsø så kan en under vurdering 
av lokalisering se på alternativ bruk av et seremonilokale i tilknytning til 
krematoriet. Eventuelt sikre arealer som sikrer muligheter for en slik 
utbygging i etterkant. Arealer som i framtiden kan legges til rette for 
utendørsbisettelser bør kunne være en del av et eventuelt framtidig nytt 
tilbud. 

 Lokalisering bør heller ikke skje på en tomt med mye støy fra næringsliv eller 
trafikk. 
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Kommunene bør få en rimelig frist til å vurdere om de i sin kommune har lokaliteter 
som vil kunne egne seg ved etablering av et kremasjonstilbud og der en bør kunne 
forvente at lokaliseringen ikke vil lede til sterke lokale konflikter. Kommunene får 
frist til 31.oktober for å utrede alternativ. Disse meldes inn til sekretariatet. 

Neste fase vil være å iverksette et forprosjekt for etablering av et krematorium. 
Dette forutsetter godkjenning i representantskapet. Kommunestyrer/bystyrer 
informeres om at et slik utredningsarbeid iverksettes. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anmoder de samarbeidende kommuner om å 
vurdere muligheter innenfor egen kommune til å lokalisere et framtidig krematorium 
for samarbeidskommunene basert på punktene i saksutredningen. Ut fra 
konklusjonen i utredningsarbeidet bør en kunne vurdere deltakelse ut over de åtte. 

 

42/22 Forslag om felles fotografering i forbindelse med konstituering av nytt 
representantskap etter valget i 2023. 

 Sekretariatet har under arbeidet med nye nettsider erfart utfordringer knyttet til 
tilgjengelig bilder av representantskapets medlemmer og medlemmer i 
kommunedirektørutvalget. Hvis dette isteden gjøres felles i forbindelse med 
konstituering så kan vi få på plass gruppe bilder og bilde av den enkelte ordfører 
med kjede. Dersom vi gjør det på denne måten så kan ordfører og 
kommunedirektørportrettet stilles til rådighet for de kommuner som ønsker å 
benytte disse. Arendal kommune har en avtale med fotograf som brukes hvis 
kommunedirektører og representantskap er enige i denne løsningen. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet å inngå avtale 
om felles fotografering i forbindelse med konstituering etter valget 2023. 

 

43/22 Organisering av prosjekt grønne innkjøp 

 Østre Agder-samarbeidet mottok tilsagn fra Miljødirektoratet datert 6.mai 2022 om 
at samarbeidet er tildelt inntil kr.1.500.000 fordelt på årene 2023 og 2024 (vedlagt). 
Rådmannsutvalget besluttet i sitt møte 27.oktober 2021 at de stilte seg bak en slik 
søknad. Intensjonen var at representantskapet skulle behandle dette i sitt møte 
21.januar 2022, men denne saken ble dessverre uteglemt. Vedtaket fra 
rådmannsutvalget følger vedlagt. 

Østre Agder-samarbeidet IPR la i sin søknad på vegne av samarbeidskommunene 
vekt på at målet for prosjektet skulle være å skape politisk forankring for 
anskaffelser, bygge kompetanse om klimaløsninger og kartlegge innkjøpsprosesser 
i kommunene. Når kommunene ble utfordret i forhold til hvilke konkrete anskaffelser 
satsingen ville få betydning for så pekte Arendal kommune på nytt helsehus og flere 
VA-avtaler og fornyelse av alle entreprenørrammeavtaler og matavtaler. Grimstad 
kommune ønsker å benytte økt kompetanse i forbindelse med utbygging av to 
skoler.  

I tildelingsbrevet peker Miljødirektoratet på at kommunene har et spesielt ansvar for 
å oppnå nullutslipp i transport gjennom skjerpede regler fra 1.jan.2022.  
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Støtten fra Miljødirektoratet kan dekke inntil 75% av prosjektkostnaden. 
Egeninnsats fra kommunene kan godkjennes med bakgrunn av person og 
timelister. Egeninnsatsen godgjøres med inntil kr.600 pr. time. Egenandelen var i 
søknaden forutsatt dekket gjennom bruk av egne fagfolk i kommunene. 

 I forhold til søknadssummen på kr.2.010.000 er tildelingen redusert og 
kommunedirektørutvalget må ta tilling til om dette skal få konsekvenser for 
varigheten på engasjementet som prosjektleder. Velger vi opprettholde varigheten 
på to år må utvalget ta stilling til hvordan dette bør finansieres.  

Østre Agder-samarbeidet har en frist til 1.september med å bekrefte at en tar imot 
tilskuddet på de vilkår som framkommer i tildelingsbrevet. Under henvisning til at 
søknaden var forutsatt forankret i representantskapet 21.januar 2022 så bør det 
legges fram en sak i representantskapsmøtet 2.september om gjennomføring av 
prosjektet grønne anskaffelser. Det er også nødvendig ut fra at forslaget slik det nå 
foreligger vil forutsette bruk av noen midler fra sekretariatsfondet i 2023. 

 I møtet vil Roy Akselsen som er prosjektleder for tilsvarende prosjekt for 
Setesdalskommunene, Iveland og Vennesla presentere hvordan de er gått fram.  

Initiativtakere til utarbeidelse av søknaden innkjøpssjef Camilla Holm Nilsen og 
miljøvernrådgiver Ragnhild Hammer vil også være tilstede under behandlingen i 
kommunedirektørutvalget. De vil presentere et utkast annonse for å rekruttere 
prosjektleder fra 1.januar 2023. 

 Alle samarbeidskommuner må oppnevne en kontaktperson for prosjektet Grønne 
anskaffelser. Det er viktig at dette blir en person med ansvar for konkrete 
anskaffelsesoppgaver i kommunen. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget bekrefter at en vil akseptere tilskuddet på de vilkår som 
framkommer av Miljødirektoratets brev av 6.mai.  

 Kommunedirektørutvalget godkjenner at det lyses ut et engasjement med to års 
varighet med oppstart 1.jan 2023. 

 Kommunedirektørutvalget anmoder sekretariatet om å utarbeide et budsjett for 
prosjektet basert på tildeling av kr.750.000 i 2023 og kr.750.000 i 2024. 
Finansiering av prosjektkostnader ut over tildelingen i 2023 må dekkes opp over 
den avtalte økningen i sekretariatets midler til felles prosjekt og ved bruk av 
resterende fondsmidler. Finansiering av restbeløp for 2024 drøftes i 
kommunedirektørenes budsjettseminar for 2024 og HP 2025-2027. 

 Kommunedirektørutvalget forutsetter at det settes opp en sak til 
representantskapsmøtet 2.september 2022 som sikrer prosjektet politisk forankring 
og aksept for bruk av midler fra sekretariatsfondet til delfinansiering av prosjektet i 
2023. 

 Kommunedirektørene melder inn kontaktperson for prosjektet til sekretariatet i 
Østre Agder. Blant disse representantene velges det et arbeidsutvalg. 
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44/22 Forslag til økonomireglement for Østre Agder samarbeidet IPR 

 Vedlagt følger kopi av behandlingen i Østre Agder rådmannsutvalg der en henstiller 
økonomiavdelingen i Arendal kommune om å bistå med å kvalitetssikre utkastet til 
reglement. Dette er nå iverksatt og revidert utkast framlegges nå for 
kommunedirektørutvalget med anmodning om at de anbefaler at dette blir godkjent i 
representantskapets møte 2.september 2022.  

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget anbefaler representantskapet om å godkjenne utkastet til 
økonomireglement.   

 

45/22 Saker til møtet i Østre Agder representantskap 17.juni 2022 

 Sak 37/22, 38/22, 42/22, 43/22 og 44/22 fra kommunedirektørutvalget 

 Progresjon i etableringen av Biozin i Åmli orientering ved ordfører Bjørn 
Gunnar Baas. 

 Saker behandlet i Østre Agder kommunedirektørutvalget 24.august 2022. 

 Informasjon om konseptutredning universitetssykehjem 
Kommunalsjef Magnus Mathisen i Grimstad kommune orienterer.   

 Aktuelle påvirkningssaker  
-  status for felles uttalelse fra landsdelen til styrket forsvarsevne i landet 

og i landsdelen.  
- Ny nasjonal transportplan – forkortet framdriftsplan med framlegging vår 

2024 konsekvenser for påvirkningsarbeidet. Jostein Akselsen fra 

samferdselsavdelingen i Agder fylkeskommune deltar for å gi signaler om 

hvordan de vil legge opp sitt arbeid med planen. 

- Endret struktur for folketannrøkta i regi av Agder fylkeskommune – uttale 
fra samarbeidskommunene. 

 

46/22 Eventuelt 

 Kontaktmøte med Østre Agder helse og omsorgslederforum 

På det siste møtet før sommeren ble det avklart at både kommunedirektørutvalget 
og helse- og omsorgslederforum ønsket å etablere en ordning med kontaktmøter. 

Med bakgrunn i at de fleste møter i kommunedirektørutvalget kollidere med møter i 
OSS/KOSS så er det krevende å finne tidspunkt som kan benyttes. Så langt jeg kan 
se er det bare onsdag 21.september der det er en åpning. På dette møtet er det 
ønskelig at prosjektmedarbeider for styringsdata i helse- og omsorgssektoren Siri 
Sølvberg Andersen presenterer sitt arbeid så langt. Videre kan det bli aktuelt å ta 
opp status for fastlegeordningen i samarbeidskommunen. Det kan også være 
aktuelt å drøfte status ved legevakten selv om det er et eget samarbeidsorgan for 
denne virksomheten.  

Ut over dette blir Østre Agder helse- og omsorgslederforum bedt om å forberede 
punkt de ønsker å drøfte med kommunedirektørene. 

For at Østre Agder-samarbeidet skal videreføre sitt lederansvar i OSS så må en 
kommunedirektør være forberedt på å ivareta vervet i resten av valgperioden som 
er ut 2023. 

https://www.bygg.no/ny-nasjonal-transportplan-kommer-ett-ar-tidligere/1501634!/
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Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder helse- og omsorgslederforum inviteres til møtet 21.september 2022 

 

For leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


