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

 

Innkalling til møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

mandag 13.mars 2023. 

 

Sted Tid  

Møterom Arendal kultur- og rådhus - kommunestyresal Mandag 13.mars  2023 
kl.08.30-11.00 

 

 

Saksliste: 
 

21/23 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

8.februar 2023.  

Tidsramme 5 minutter 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

22/23 Forslag til uttale til Regional plan for mobilitet. 

Tidsramme 15 minutter 

Samarbeidet har mottatt utkast til Regional plan for mobilitet til høring med frist 
31.mars 2023.  

Vedlagt følger sekretariatets utkast til uttale. Forslaget skal behandles i 
representantskapet 24.mars 2023. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet å gi sin 
tilslutning til forslaget til høringsuttalelse. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-230208-kommunedirektorutvalg.pdf
https://agderfk.no/_f/p1/i47c856dd-fc4c-47a7-a22e-f62055897b50/horingsforslag_regional-plan-for-mobilitet-for-agder-2023-2033.pdf
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23/23 Forslag til uttale til Regional plan for senterstruktur.   

 Tidsramme 20 minutter 

Samarbeidet har mottatt Regional plan for senterstruktur til høring med frist 31.mars 
2023. 

Vedlagt følger sekretariatets utkast til uttale. I etterkant til at utkastet til 
høringsuttalelse ble utarbeidet har det framkommet sterk kritikk av planforslaget fra 
det politiske miljø i Arendal kommune og i Tvedestrand kommune. Derfor bør 
kommunedirektørutvalget vurdere om det er behov for å forsterke kravet om at 
Kristiansand og Arendal bør få likeverdig status i en framtidig plan for 
senterstrukturen i Agder og at det bør gjøres andre vesentlige endringer i planen. 

Forslaget skal behandles i representantskapet 24.mars 2023. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet å gi sin 
tilslutning til forslaget til høringsuttalelse. 

 

24/23 Årsmelding for Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 
for 2022. 

 Tidsramme 10 minutter 

Lede av kommunedirektørutvalget anmoder medlemmene i utvalget om å lese 
gjennom utkastet med sikte på å komme med konkrete forslag til endringer hvis det 
er noe som mangler eller avsnitt som vil være vanskelig å forstå. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget anbefaler representantskapet å godkjenne forslaget til 
årsmelding for 2022. 

 

25/23 Regnskap for Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) for 
2022. 

 Tidsramme 15 minutter 

Vedlagt følger regnskap for samarbeidet satt opp mot budsjettet for 2022 og 
regnskap 2021. I samsvar med retningslinjene for samarbeidet så balanseres 
regnskapet mot budsjettet gjennom bruk av fond. Dette sikrer at alle kommuner 
bidrar til finansieringen av samarbeidet etter betalingsnøkkelen. 

 I representantskapets møte i april vil det bli gitt en status for fondsbeholdning. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget anbefaler representantskapet å godkjenne regnskapet for 
2022. 

 

https://agderfk.no/_f/p1/ica87d56e-3cbc-4256-b97f-863cbb4bbc7a/regional-plan-for-senterstruktur-og-handel-i-agder_web_uu.pdf
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26/23 Forberedelse av en helhetlig gjennomgang av samarbeidsavtaler for 
interkommunale samarbeid 

 Tidsramme 10 minutter 

Det er behov for å foreta en helhetlig gjennomgang av samarbeidsavtaler for 
interkommunale samarbeid. I en del tilfeller er det skjedd endringer som tilsier at 
avtalene tilpasses endrede premisser. Sekretariatsleder må sammen med ledere 
for virksomhetene foreta en gjennomgang. Der det er behov for justeringer må det 
forelegges utkast til ny avtale for kommunedirektørutvalget. Intensjonen er at denne 
gjennomgangen ikke skal lede til behov for behandling i de ulike 
kommunestyrer/bystyrer. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget ber om at det iverksettes en prosess med sikte på å få 
gjennomført nødvendige oppdateringer og endringer i eksisterende 
samarbeidsavtaler før sommerferien. 

 

27/23 Aktuelle saker til behandling i representantskapsmøtet 24.mars 

 Tidsramme 10 minutter 

Representantskapsmøtet 24.mars skal kombineres med regionalt politirådsmøte 
med eget program(vedlegges). I tillegg til uttale til to regionale planforslag, 
regnskap for 2022 og årsmelding for 2022 så er følgende saker aktuelle. 

- Oppsummering av samling med fylkesutvalget ved ordfører i Froland Ove 
Gundersen. 

- Påvirkingssaker – Støtte til arbeidet for å få iverksatt utvidelsesarbeider 
ved Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen. 

- Aktuelle saker fra kommunedirektørutvalget 
 

28/23 Drøfting av arbeidsformer i kommunedirektørutvalget 

 Tidsramme 30 minutter 

Under eventuelt på siste møte i utvalget ble det anmodet om at dette ble satt opp 
som sak under neste møte i utvalget. 

 

29/23 Eventuelt 

 Tidsramme 15 minutter 

Orientering om saker som ønskes drøftet med fylkesutvalget på 
konsultasjonsmøtet 14.mars. 

- Driftsrammer for fengsler på Agder. 
- Samarbeid med sikte på å kunne iverksette utbygging ved 

Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen. 
- Samhandling mellom Agder fylkeskommune og kommunene på Agder med sikte 

på å kunne fremme flere søknader om støtte til relevante EU-program. 
- Utfordringer knyttet regional plan for senterstruktur og bruk av 

innsigelsesmyndigheten til Agder fylkeskommune overfor kommunene. 
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- Næringsutvikling i tilknytning til kraftfordelingssentre. 
- Samarbeidet om utvikling av arealregnskap i kommunene og bruk av dette som 

et verktøy for å sikre nødvendige areal for næringsutvikling og bevaring av 
viktige naturverdier. Samhandling med regionale og nasjonale myndigheter. 

- Samarbeid med Agder fylkeskommune overfor NOKUT for å gi Fagskolen i 
Agder anledning til å etablere utdanningstilbud tilpasset behov for arbeidskraft 
ved Eyde Energipark og ved Biozin. 

- Støtte til fylkeskommunens arbeid for å videreutvikle etablerte utdanningstilbud 
ved de videregående skoler for å dekke Østre Agders behov for arbeidskraft i 
framtiden snæringsliv. 

- Uttrykke takknemmelighet for omfattende satsing fra Agder fylkeskommune på 
infrastruktur både i tilknytning til Arendal havn på Eydehavn og opp til Simonstad 
i Åmli. 

- Påpeke at Agder fylkeskommunes satsing på kultur i for stor grad bindes opp til 
storsatsing i Kristiansandsregionen, og at det bør være en balanse i satsingen 
der også resten av landsdelen skal synes i kulturell sammenheng. Samarbeid 
med fylkeskommunen om å få nasjonalt finansierte kulturvirksomheter som 
Agder symfoniorkester, Agder teater og Sørlandets kunstmuseum til å nå bedre 
ut med tilbud i ulike deler av fylket. 

- Samarbeid mellom kommuner og fylkeskommune om fritidstilbud. Positivt med 
initiativet til etablering av dagturhytte, men også behov for samarbeid om gratis 
fritidstilbud som Tjenna i Tvedestrand og Osevollen i Froland. 

- Videreføre og utvikle dagens dialog mellom de politiske miljø i fylkeskommunen 
og politisk ledelse i kommunene. Tenke gjennom hva som har fungert godt 
under iverksetting av Regionplan Agder 2030 og hvor effekten av planen ikke 
har vært slik som politisk ledelse og administrasjon ønsket, for at dette kan 
legges til grunn for ny regionplanprosess. 

 

For leder av Østre Agder kommunedirektørutvalg Inger Hegna 

  

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 


