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

 

Innkalling til møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

onsdag 8.februar 2023. 

 

Sted Tid  

Møterom Arendal bibliotek kafelokalet Onsdag 8.februar  2023 
kl.08.30-13.00 

 

Ved behandlingen av sak 13/23-16/23 er daglig leder for Aust-Agder utviklings- og 

kompetansefond Ole Magnus Heimvik invitert til å delta. 

 

Det serveres en enkel lunsj ca kl.11. 

 

Saksliste: 
 

11/23 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

11.januar 2023.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

12/23 Status for Arendal kommunale legevakt. 

 Overlege ved legevakten Espen Hulth-Nystrøm gir status for legesituasjonen og 
orienterer om arbeidet med framtidige løsninger for dekning av behovet for 
legevaktsleger.  

Enhetsleder Urd Berntsen og Helse og omsorgssjef Nina Evensen Smith redegjør 
for økonomisk status vedrørende drift av legevakten i 2023. Herunder vil de 
klargjøre forventede effekter for samarbeidskommunene i 2023. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-230111-kommunedirektorutvalg.pdf
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Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget tar til orientering endrede økonomiske forutsetninger for 
drift av legevakten med konsekvenser i form av økte driftsutgifter for vertskommune 
og samarbeidskommuner. 

 

13/23 Status for arbeidet med kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget ved 
iverksetting av felles innsatstrapp for Østre Agder-samarbeidet.   

 Prosjektleder Siri Sølvberg Andersen og samhandlingskoordinator Harry Svendsen 
gjennomgår status for prosjektet og gjør rede for intensjonene bak videreføringen 
av arbeidet, herunder forventninger til involvering og implementering i kommunene. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget tar saken til orientering. 

 

14/23 Orientering om arbeidet i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 Daglig leder i fondet Ole Magnus Heimvik orienterer. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget tar saken til orientering. 

 

15/23 Felles samfunnsutviklingsprosjekt – forslag til representantskapet 
vedrørende sammensetning og rammer for adhoc-utvalgets forberedelse av 
iverksetting av prosjektet. 

I møtet 20.januar 2023 fikk kommunedirektørutvalget i oppdrag å bidra til at det 
etableres et adhoc-utvalg for å komme videre med en felles 
samfunnsutviklingsinnsats. Herunder foreslå deltakere i utvalget som skal bidra til at 
det framlegges et forslag til fellesprosjekt innenfor fristen 20.april. Vedlagt følger 
prosjektforslaget som ble presentert i representantskapsmøtet. 

Kommunedirektørutvalget må i tillegg forsøke å gi signaler til representantskapet 
knyttet til hvilke satsinger de mener adhoc-utvalget bør legge vekt på fra starten 
relatert til de tre overskriftene som ligger i forslaget fra Gjerstad 

 Markedsføring 

 Boligutvikling 

 Styrket infrastruktur 

Adhoc-utvalget må integrere faktagrunnlaget som er kommet fra det pågående 
arealregnskaps-prosjekt i form av arealregnskap for den enkelte kommune og annet 
utviklingsarbeid som kommer i forlengelsen av dette prosjektet. Herunder 
samarbeid med forskningsmiljø. 

Til behandlingen i kommunedirektørutvalget inviteres medlemmer fra Østre Agder 
næringsforum. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 
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Kommunedirektørutvalget anbefaler at adhoc-utvalget blir sammensatt av en 
kommunedirektør, to ordførere, to representanter for Østre Agder næringsforum og 
en representant for arbeidsgruppen i arealregnskapsprosjektet. 

Følgende personer er forespurt om inngå i adhoc-utvalget: 

Ordfører Robert Cornels Nordli  - representantskap Arendal 

Ordfører Bjørn Gunnar Baas  - representantskap Åmli 

Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen - kom.dir.utv Gjerstad 

Næringssjef Bodil Slettebø   - næringsforum Grimstad 

Næringssjef Anne Torunn Hvideberg - næringsforum Tvedestrand 

Plansjef Berit Gregersen   -  arbeidsgruppe areal.pro. Risør  

 

16/23 Restart av samarbeidet innenfor rammen av teknisk forum 

Av vedlagt referatet fra teknisk forum framgår det at de er innstilt på å gjenoppta 
virksomheten hvis kommunedirektørutvalget gir tilslutning til dette. 

Saken som nå gjør dette aktuelt, er en henvendelse Froland kommune har mottatt 
fra UiA om praksisperioder fra Fakultet for Teknologi og Realfag. Denne 
henvendelsen gjelder internship - ubetalt praksisopphold ved en bedrift. 
Sekretariatsleder kontaktet rådgiver Andreas Wæhle ved universitet og han 
bekrefter at de vil ha interesse av å drøfte et videre samarbeid på teknologifeltet. 

Østre Agder næringsforum har etablert et samarbeidet med UiA – 
handelshøyskolen om masteroppgaver. Vi har også omfattende samarbeid knyttet 
til helse-, omsorg-, og oppvekstsektoren. Derfor er det nærliggende å få vurdert om 
kommunene kan ha nytte av tettere samarbeid innenfor teknisk sektor. 

Teknisk forum ber om å få anledning til å utrede potensialet som ligger i et tettere 
samarbeid med Fakultet for Teknologi og Realfag. 

Hvis teknisk forum skal reetableres så tilrår medlemmene om at kommunene skal 
stå friere i forhold til deltakelse. I større kommuner med ulik organisering av de 
tekniske oppgavene bør en ha anledning til å stille med flere hvis sakene som 
behandles tilsier dette. Da må også den faste representanten kunne erstattes med 
en annen som sitter med det faglige ansvaret knyttet til saken eller sakene som skal 
behandles. 
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Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget er positiv til at teknisk forum gjenopptar virksomheten. 

 

Kommunene skal ha en fast representant, men kan erstatte denne hvis det er 

hensiktsmessig. Likeledes så skal de kunne stille med to representanter hvis 

sakene tilsier dette. 

 

Kommunedirektørutvalget ser positivt på henvendelsen fra UiA Fakultet for 

Teknologi og Realfag og Østre Agder teknisk forum om å følge opp denne 

henvendelsen og å gi kommunedirektørutvalg en tilbakemelding vedrørende 

muligheter og gevinster som kan ligge i et tettere samarbeid innenfor teknisk sektor. 

 

 

17/23 Felles oppmålingstjeneste for Østre Agder-samarbeidet. 

 Østre Agder kommunedirektørutvalg anmodet Østre Agder teknisk forum om å 
drøfte og komme med råd vedrørende etablering av en slik fellesløsning. De hadde 
møte 12. januar 2023 der seks kommuner møtte. (Risør og Tvedestrand manglet). 
Deres konklusjon som framgår av vedlagt referat er at en slik fellesløsning vil 
svekke teknisk sektor i de mindre kommunene så mye at en isteden tilrår å 
formalisere det uformelle samarbeidet de fem kommunene har i dag. Det vil gjøre 
dem mindre sårbare for vakanser. De to største kommunene står faglig støtt hver 
for seg, men en bør se på tettere samarbeid for å bidra til felles 
kompetansebygging. Hvis dette etableres bør Froland få anledning til å knytte seg 
til. Denne kommunen er på linje med de fem kommunene i øst bekymret for 
nedbygging av kommunens samlede tekniske stab. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget anbefaler at kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand 
Vegårshei og Åmli formaliserer dagens uformelle samarbeid med sikte på å 
begrense sårbarheten knyttet til kun å ha en person med kompetanse innenfor 
feltet. 

 Med bakgrunn i at oppmålingssektoren er et felt der det pågår en rask teknologisk 
utvikling med stort behov for å øke kunnskapen blant medarbeiderne så bør 
ledelsen i teknisk sektor i Grimstad og Arendal vurdere om de skal samarbeide om 
kompetanseutvikling. Dersom en velger å gjøre dette bør Froland kommune knyttes 
på. Dette er også hensiktsmessig med bakgrunn i at disse kommunene arbeider 
sammen om GIS-feltet. 

 

18/23 Avslutning utredning felles krematorium  

Med bakgrunn i beslutningen i kommunedirektørutvalgets møte 21.september 2022 
sak 50/22 (med fire mot tre stemmer) 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler ikke representantskapet om å gi en 

prinsipiell tilslutning til at det skal bygges et felles krematorium for kommunen som 

samarbeider innenfor rammen av Østre Agder.  
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 Saken legges fram for behandling i representantskapet som gjorde vedtak om at en 
ønsket en utredning med sikte på å gjenopprette kremasjonstilbud lokalisert i 
regionen. Utredningen foreligger jfr vedlegget til saken. 

 I møtet ba kommunedirektørene sekretariatet om å innhente priser på kremasjon fra 
de nærmeste krematoriene. Fra kirkevergen i Kristiansand opplyses det om at 
innbyggere i kommunen har gratis kremasjon, mens det kreves 7.000 kroner for 
andre personer som bor utenfor kommunen som skal kremeres. Fra kirkevergen i 
Skien opplyses det om at de har samme regel for innbyggere som Kristiansand og 
at de krever 7.690 kroner per kremasjon.  

 Gjennom nasjonale medier er det kjent at den samlede kremasjonskapasiteten er 
for liten siden bruken av kremasjon øker. Tall for kapasitetsutfordringer i Telemark 
og Agder foreligger ikke. 

  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget ber sekretariatet framlegge en sak for 
representantskapet der de gjøres kjent med materialet som foreligger i utredningen 
og med en anbefaling om at samarbeidskommunene ikke skal arbeide videre med 
sikte på å reetablere kremasjonstilbud. 

19/23 Saker til representantskapsmøtet 17.februar 2023 

I tillegg til sak 15/23 og 18/23 fra dette møtet som skal videre til 
representantskapets møte 17.februar: 

 Høringsprosesser vedrørende Regional plan for mobilitet for Agder 2023-
2033 og Regional plan for senterstruktur og handel i Agder. Forslag til uttale 
vedlegges. 

 Erfaringer fra felles formannskapssamling 2.februar 2023 ved Agder fagskole 
i Grimstad. 

 AKT`s (Agder kollektivtrafikk) arbeid med nye kontrakter med mer 

 Utkast til program for regionalt politiråd for Østre Agder 24.mars 2023. Vi har 
mottatt vedlagt utkast til program fra driftsenhetsleder Terje Gundersen i 
Agder politidistrikt. 

 Aktuelle påvirkningssaker 

Utkastet til høringsuttalelse til de to de to planene ettersendes til 
kommunedirektørenes møte. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner sakene til representantskapets møte 
17.februar 2023.  

 

20/23 Eventuelt 

Nytt tidspunkt for felles budsjettseminar 

 Sekretariatsleder har innhentet en oversikt over aktuelle tidspunkt i april. Denne er 
 vedlagt. Kommunedirektørutvalget fastsetter nytt tidspunkt.  



Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

 Eventuelt ekstra møte i kommunedirektørutvalget 

Med bakgrunn i at kommunedirektørenes planlagte møte 30. og 31.mars i 
forbindelse med budsjettseminaret går ut så ber sekretariatet om en vurdering om 
det er behov for et nytt møte i tidsrommet mellom 8.februar og 10.mai. 

 

For leder av Østre Agder kommunedirektørutvalg Inger Hegna 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 


