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

 

Innkalling til møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

onsdag 26.oktober 2022. 

 

Sted Tid  

Møterom Cafe Arendal bibliotek 26.oktober 2022 
kl.08.30-13.00 

 

Det ordnes en enkel lunsj kl.11. 

 

Saksliste: 
 

57/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

21.september 2022.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

58/22 Orientering om felles planer for framtidig deponiløsning for Risør og 
Tvedestrand renovasjonsselskap og Agder renovasjon. 

 Daglig leder for Agder renovasjon IKS Anita Aanonsen Jernquist og daglig leder for 
Risør og Tvedestrand renovasjonsselskap Tor Georg Nybø Hagane presenterer 
arbeidet for å få til felles deponiløsning.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørene tar saken til orientering. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220921-kommunedirektorutvalg.pdf
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59/22 Program ved besøk av rektorat og administrativ ledelse ved UiA mandag 
28.november 

 Utviklingsleder Siri Asdal har sammen med Østre Agder næringsforum og 
universitetet utarbeidet et foreløpig program for besøket(vedlagt). Intensjonen er at 
ordførere som har anledning deltar under besøket sammen med kommunedirektør i 
de kommuner som besøkes. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget tar saken til orientering. 

 

60/22 Status for oppfølging av Datatilsynets vedtak 

Rune Olsen IKT-leder i Arendal møter for å redegjøre for hvor langt arbeidet med å 
imøtekomme punktene fra Datatilsynet er kommet.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget tar til orientering progresjonen i arbeidet med å ivareta 
Datatilsynets vedtak.  

 

61/22 Valg av finansieringsmodell for nytt bygg for Arendal legevakt, Østre Agder 
KØH og avklaringsavdeling for Arendal kommune 

 Vedlagt følger et notat med anbefaling av finansieringsløsning for bygget utarbeidet 
av revisjonen. Økonomimedarbeider Jon Vidar Skogeng vil bistå sekretariatsleder 
ved gjennomgangen. 

Kommunene etterlyser effekter for egne investeringsbudsjett knyttet til 
finansieringssum og tidspunkt for innbetaling av eierandel i bygningen.  

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Samarbeidskommunene anmoder om å få fordelingsberegning så raskt som mulig 
for å kunne innarbeide prosjektet i sine investeringsprogram for 2023 og eventuelt 
for 2024. 

 

62/22 Drøfting av sekretariatsleders framtidige ansvar og rolle i Østre Agder-
samarbeidet IPR. 

Sekretariatsleder har satt på papiret noen tanker omkring temaet. Dette følger som 
separat vedlegg – det er ikke offentlig ettersom det er et intern arbeidsdokument. 
Dette kan eventuelt inngå sammen med kommunedirektørutvalgets vurderinger før 
det legges opp til en drøfting i representantskapet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg tar foreløpig notatet fra sekretariatsleder til 
orientering. Det er behov for en gjennomgang av samarbeidet for å få drøftet 
innretning, omfang og ambisjoner knyttet til dette. En arbeidsgruppe for å forberede 
en slik gjennomgang bør nedsettes med ett medlem fra representantskapet, ett fra 
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kommunedirektørutvalget, ett medlem valgt blant medarbeiderne i Østre Agder-
samarbeidet og sekretariatsleder. 

 

63/22 Saker til behandling på representantskapsmøtet 4.november 2022 

 Status for arbeidet i Jernbaneforum Sør ved representant i utvalget fra Agder 
fylkeskommune Rune Hagestrand. 

 Planer for byjubileum i henholdsvis Risør og Arendal ved representanter for 
de to kommunene. Risør kommune ved kultursjef Anna Stina Næss og 
Arendal kommune ved prosjektleder Jan Kløvstad. 

 Felles formannskapssamling torsdag 2.februar ved Fagskolen i Agder. 
Ønsker knyttet til fokusområder for samlingen. Det er kommet innspill i 
forhold til oppstartstidspunkt. Parkeringskapasiteten ved fagskolen er liten 
slik at deltakerne bør anmodes om å parkere på ulike alternativ i området 
rundt. 

 «Nærmiljøsatsinger satt i system» - et program innenfor rammen av Vårt 
Agder som presenteres av rådgiver i seksjon for Bærekraft og utvikling Helle 
Ingeborg Melling - Agder fylkes kommune.  

 Aktuelle påvirkningssaker. (Ikke avklart) 

 Orientering om saker behandlet i Østre Agder kommunedirektørutvalg 
26.oktober 2022 ved leder. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner sakene til representantskapet. 

 

64/22 Eventuelt 

 

For leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


