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

 

Innkalling til møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

onsdag 11.januar 2023. 

 

Sted Tid  

Møterom Arendal bibliotek kafelokalet 11.januar 2023 
kl.08.30-13.00 

 

Ved møtets start får de nye kommunedirektørene i Arendal Inger Hegna og i Gjerstad Per Gunnar 

Johnsen anledning til å presentere seg overfor utvalgets medlemmer. 

 

Det ordnes en enkel lunsj kl.11. 

 

Saksliste: 
 

01/23 Valg av leder for Østre Agder kommunedirektørutvalg for perioden fram til 

konstituering av nytt representantskap høsten 2023.  

 

Med bakgrunn i at valgt leder for kommunedirektørutvalget ble pensjonist 31/12-

2022 så må det velges ny leder for gjenstående del av valgperioden. 

Sekretariatsleder fremmer ikke forslag i saker som gjelder valg i representantskapet 

eller kommunedirektørutvalget. 

 

02/23 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

30.november 2022.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-221130-kommunedirektorutvalg.pdf
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03/23 Forslag til prosjektplan for #Vårt Agder pilotprosjekt Østre Agder regionale 
arealregnskap. 

 Prosjektgruppen fremmer plan for prosjektet som omfatte bakgrunn for prosjektet. 
Planen inkluderer mandat som omfatter resultatmål, prosjektstruktur og 
anbefalinger til iverksetting av aktiviteter. Fra prosjektledelsen i Agder 
fylkeskommune så møter Rachel Berglund og Gunnar Ogwyn Lindaas. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget anbefaler forslaget til prosjektplan. 

 

04/23 Program for budsjettseminar for budsjett 2024 og handlingsprogram 2025-
2027. 

 Vedlagt følger et utkast til program for budsjettseminaret som er planlagt til 30. og 
31.mars. Kommunedirektørene må ta stilling til om de ønsker at det legges til et 
hotell, (sist så var vi på Strand hotell Fevik), eller om vi skal velge en enklere og 
billigere løsning gjennom å samles på det faste møtestedet ved Arendal bibliotek.  

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget legger til grunn forslaget til program. 

 Budsjettseminaret legges til  

 

05/22 Utkast til eieravtale for felles helsehus med legevakt, KØH og kommunal 
avklaringsavdeling. 

Det har pågått et arbeid i regi av leder for jusnettverket Ingunn Kilen Thomassen i 
Arendal kommune vedrørende eieravtale for nye lokaler for Arendal kommunale 
legevakt og for Østre Agder KØH. Hun presenterer avtaleutkastet og saksutkast i 
møtet. Disse er vedlagt. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner utkastet til eieravtale for bygningen som er 
oppført for Arendal kommunale legevakt, Østre Agder KØH og for kommunal 
avklaringsavdeling. 

 

06/22 Oppstart av prosjekt Grønne anskaffelse for kommunene i Østre Agder-
samarbeidet IPR og opprettelse av referansegruppe for arbeidet. 

 Prosjektleder Solveig Kullerud Gonsholt og Camilla Holm Nilsen fra Arendal 
kommune kommer for å presentere bakgrunnen for at samarbeidet er tildelt 
tilskuddsmidler til dette toårige prosjektet. 

 Et premiss for prosjektet er at hver kommune skal oppnevne en representant som 
inngår i referansegruppen for prosjektet og som skal være prosjektleders 
kontaktperson til hver av samarbeidskommunen. Østre Agder 
kommunedirektørutvalg er styringsgruppe for prosjektet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 
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Følgende personer oppnevnes til å delta i referansegruppen 

Arendal kommune  Camilla Holm Nilsen 

Froland kommune 

Gjerstad kommune 

Grimstad kommune 

Risør kommune 

Tvedestrand kommune 

Vegårshei kommune 

Åmli kommune 

 

07/22 Forslag om sammenslåing av Aust-Agder revisjon IKS og Kom.Rev Sør IKS 
videre behandling i bystyrer og kommunestyrer. 

 Vedlagt følger utredning fra de to selskapene vedrørende eventuell sammenslåing 
av virksomhetene og protokoll fra representantskapets behandling av saken.. Leder 
for Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke og representantskapsleder 
Per Kristian Lunden redegjør for prosessen bak rapporten og deres anbefaling i 
forhold til å iverksette forslagene derfra.  

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalgets medlemmer vil forberede sak til kommunestyre/bystyre 
der de anbefaler de folkevalgte å gå inn for en sammenslåing av virksomhetene. 

 

08/23 Saker til representantskapsmøtet 20.januar 2023 

 Høringsprosesser vedrørende Regional plan for mobilitet for Agder 2023-
2033 og Regional plan for senterstruktur og handel i Agder. Agder 
fylkeskommune ved Ingvild Møgster Lindaas og Manuell Birnbrich deltar. 

 Etablering av referansegruppe i tillegg til eksisterende samarbeidsfora for 
samhandling mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene. 

 Kontaktmøte med Østre Agder næringsforum. På vegne av Gjerstad 
kommune og sekretariatet i Østre Agder-samarbeidet forbereder 
kommunedirektøren i Gjerstad en innledning som benyttes under fellesmøtet 
mellom representantskap, kommunedirektørutvalg og deltakerne i Østre 
Agder næringsforum. 

 Flytting av representantskapsmøtet 3.november grunnet kollisjon med KS-
høstkonferanse. 

 Status for arbeidet med samling av formannskapsmedlemmer fra 
kommunene i Østre Agder-samarbeidet. 

Påvirkningssaker:  

 To uttalelser fra et samlet Agder vedrørende offshore vind som 
representantskapslederen på vegne av Østre Agder har sluttet seg til. 
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Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner sakene til representantskapsmøtet 20.januar 
2023. 

 

09/23 Kartlegging av egnede arealer for solenergi – henvendelse fra 
Kristiansandsregionen IPR.  

Østre Agder-samarbeidet IPR har mottatt en henvendelse fra 
Kristiansandsregionen IPR vedrørende arealer til bruk for strøm basert på 
solenergi. De peker i sin henvendelse på at Agder trenger mer energi og at en del 
av løsningen kan være etablering av solparker. Vedlagt følger henvendelsen fra 
dem der de ber ordførere og kommunedirektører om en tilbakemelding helst innen 
31.januar 2023.  

Vurdering: 

Ved den pågående arealkartleggingen i Østre Agder skapes det en oversikt over 
bruk av regionens arealressurser. Dette kartleggingsarbeidet dokumenterer at all 
endret arealbruk gir konsekvenser. Ved de store etableringene i regionen må en 
legge til grunn at bruk av takflater med mer til produksjon av solenergi vil inngå.  

Andre arealer som er egnet for produksjon av solenergi bør også bli vurdert, men 
da inngå som ett element under en helhetlig vurdering av arealbruk. Å trekke ut 
arealer til produksjon av solenergi fra en slik helhetlig vurdering av arealbruk er 
etter sekretariatslederens vurdering ikke hensiktsmessig. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder-samarbeidet IPR anbefaler at kommunene i sin framtidige 
arealforvaltning gjennom kommuneplanens arealdel legger til rette for planer for 
solenergi, men at dette skal skje som en del av kommunenes samlede 
arealforvaltning der også hensyn til naturverdier og behov for arealer til utbygging 
av næringsliv, infrastruktur og boliger sees i sammenheng. 

Hvis kommunene har planavklarte arealer som egner seg for bruk til solenergi så er 
det positivt om slike planer kan realiseres. 

10/23 Eventuelt 

Status for behandling av søknadene om skjønnsmidler som skjer på vegne av 
kommunene i Østre Agder-samarbeidet. 

 Vedlagt følger tildelingsbrevet fra Statsforvalteren i Agder. 

 

 

For fungerende leder av Østre Agder rådmannsutvalg Jarle Bjørn Hanken 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 


