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Til 

Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg onsdag 27.april 2022. 

 

Sted Tid  

Arendal bibliotek kafe + teams  27.04.2022   

kl.08.30-12.00 

  

Deltakere i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal, Torill Neset – Gjerstad, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, 

Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland og 

Trond Aslaksen – Risør, 

Magnus Mathisen – Grimstad hadde meldt forfall. 

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune deltok. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Under behandlingen av sak 27/22 så deltok økonomirådgiver Jon Vidar Skogeng. 

 

Saksliste: 
 

26/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

8.april 2022.  

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

27/22 Gjennomgang av budsjettnotatet fra budsjettseminaret 7. og 8.april 2022. 

   

Budsjettnotatet ble gjennomgått og følgende kommentarer og presiseringer 
framkom: 

 For å bedre samarbeidskommunenes oversikt vedrørende interkommunale 
tjenester ønsker kommunedirektørutvalget at det utarbeides en økonomisk 
status for virksomhetene pr.01.07 opp mot budsjett. 

 Med bakgrunn i de særlige forhold knyttet til at Østre Agder KØH i 2022 
knyttet til integrasjon av Grimstad kommune fra 01.03.2022 så ber 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220408-kommunedirektorutvalg.pdf
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kommunedirektørene om å få en oversikt over konsekvenser av dette så 
raskt det lar seg gjøre. 

 Kommunaldirektøren fra Arendal opplyste at det foreligger et spørsmål fra 
kommunene i Setesdal vedrørende oppsigelsestid for vakttelefonordningen, 
som Arendal kommunale legevakt ivaretar for dem, på sen kveld og natt. 
Gjeldende avtale legger til grunn 2 år, men kommunedirektøren antydet at en 
skulle legge til grunn ett år slik praksis er for andre kommunale samarbeid. 
Det kom ingen motforestillinger til dette. Samtidig ønsker kommune-
direktørene at Arendal kommunale legevakt skal kunne være et alternativ for 
Setesdalskommunene hvis de ønsker dette. 

 Kommunedirektørene ønsker en prinsipiell sak der en drøfter hvilke 
interkommunale samarbeid det er hensiktsmessig å legge budsjettprosessen 
innenfor rammen som  Østre Agders budsjettseminar tilbyr. Eventuelt kan en 
slik avklaring bidra til å minske behovet for de parallelle møter en har 
praktisert for kommunene i øst. 

 Kommunedirektørutvalget er opptatt av å følge opp gevinstrealiseringen 
knyttet til investeringsbeslutningen ved overgang til LED i veilyset. Alle 
kommunene skal derfor i sine tertialrapporter rapportere på tre faktorer 
knyttet til veilys – antall punkter – forbruk kwt – kostnad i kr. Derved skal 
forventede innsparinger bekreftes. Hvis forventet effekt ikke oppnås må dette 
analyseres. Det er viktig å komme i gang så raskt som mulig. Tall for hver 
enkelt kommune rapporteres til felles veilysmedarbeider. 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner budsjettnotatet, og ber sekretariatet merke 
seg punktene fra drøftelsen. 

 

28/22 Felles utredning av arealer med verdisetting for bruk og vern. 

 Kommunedirektørene drøftet utredningsarbeidet knyttet til arealregnskap der en må 
legge til grunn følgende forutsetninger: 

 Arbeidet som skjer innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet må skje i 
tett kontakt med det pågående arbeid i regi av Agder fylkeskommune på 
feltet. For å legge til rette for god samarbeid med dem så vil fylkesdirektør 
Anita Henriksen internt drøfte hvem eventuelt hvilke fagpersoner i 
fylkeskommunen som trekkes inn i arbeidet som skal gjøres i Østre Agder-
regi. Den/disse skal også sikre at en unngår dobbeltarbeid i det videre 
utredningsarbeid. Arbeidsgruppen som kommunedirektørutvalget utpekte 
skal kunne fungere som referansegruppe for fylkeskommunens arbeid i 
forhold til kommunene i Østre Agder. 

 Kommunedirektørutvalget opplever at begrepet arealregnskap må 
presiseres. I en slik prosess må Statsforvalteren i Agder og Agder 
fylkeskommune bidra til klargjøring. 

 Med bakgrunn i at kommunedirektørutvalget er usikre på hvilket oppdrag 
som konkret skal gis knyttet til metodikk for å etablere arealregnskap for 
kommunene i regionene utfordres arbeidsgruppen, som representanter for 
de fremste fagmedarbeiderne i kommunene, til å komme med forslag til mål 
og framgangsmåte. Representantskapet har signalisert vilje til å hente midler 
fra fond ved behov for ekstern bistand når arbeidsgruppen starter arbeidet 
med arealregnskap. 
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 Østre Agder kommunedirektørutvalg er opptatt av å være tett koblet på 
prosessene knyttet til arbeidet med iverksetting av Regionplan Agder 2030. 
Fylkesdirektør Anita Henriksen fikk signaler på at hun kan reise saker av 
relevans for regionplanprosessen i utvalget ved behov. 

 Vedtak: 

 Under henvisning til punktene i utvalgets drøfting utfordres sekretariatet til å samle 
arbeidsgruppen og representanter utpekt av fylkesdirektøren til en workshop med 
sikte på å drøfte mål og innhold for arbeid med arealregnskap i 
samarbeidskommunene.   

 

29/22 Sak fra HLF «Gode Pasientforløp» – forsterket samarbeid mellom Østre Agder 
og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT øst)  

 Vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet å inngå 
samarbeidsavtale med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester slik at 
den felles ressursen Østre Agder-samarbeidet betaler for ved virksomhet økes fra 
20% til 40%. 

Med bakgrunn i prinsippvedtak i de åtte kommunestyrene vedrørende finansiering 
av interkommunale samarbeid må 15% fordeles likt mens 85% deles etter 
innbyggertall. 

Utvidelsen dekkes av fondsmidler i 2022 og 2023. Deretter innarbeides økningen i 
ramma for oppfølging av samhandlingsreformen. 

 

30/22 Oppsummering av felles formannskapssamling tirsdag 26.april 2022. 

 Hver kommunedirektør ga en kort tilbakemelding på sine refleksjoner: 

 Åmli – opplevde at første del var best og mest nyttig for 
formannskapsmedlemmene. 

 Gjerstad – hele formannskapet deltok. Enda mer vekt på bærekraftige helse og 
omsorgstjenester hadde vært nyttig. Viktig å fronte den felles innsatstrappen i hver 
enkelt kommune. Gjennomgående at deltakerne hadde opplevd det som en meget 
nyttig dag. 

 Vegårshei – veldig viktig å samle politikerne. For Vegårshei skjer mye av 
utviklingsarbeidet gjennom Østre Agder-samarbeidet. Programmet dokumenterte 
dette. Bidragene fra næringslivet var litt tynne. 

 Risør – stor verdi i å møtes. Det var god ledelse av møtet. Temaene som ble 
behandlet var relevant. Mangler deltakelse fra nasjonale myndigheter. 

 Froland – viktig å vise hele Østre Agder. Formen på siste del av programmet knyttet 
til landbruk fikk en særegen form. 

 Tvedestrand – vellykket samling. Viktig med de store utviklingstrekk i næringslivet, 
men tilbakemeldingen fra næringslivsrepresentantene ble lite tydelig. Positivt at det 
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rettes fokus mot utfordringene i landbruket, men er litt usikker på hvordan dette skal 
håndteres i kommunen. 

 Arendal – strategi for helsesatsingen er et viktig budskap. Må få fokuset på 
institusjonsplasser over på andre deler av innsattstrappen. Politikkere i Arendal har 
stor nytte av å møte politisk ledelse i de andre kommunene. Viktig at alle ledende 
politikkere får anledning til å møte toppleder i Morrow Batteries. 

 Sekretariatet – meget godt oppmøte fra formannskapene. Fint lokale å avholde 
samlingen. Stor honnør til fylkeskommune og kommune som sammen har klart å 
reise et fantastisk bygg for ungdom i utdanning. Utmerket servering og praktisk 
støtte fra skolen. Innlederne fra næringslivet etter matpause fikk en vanskelig 
oppgave med for mye lys på skjermen. Riktig å bruke mye tid på Morrow Batteries 
selv om det gikk på bekostning av tid til dialog mellom politikkere og 
næringslivsrepresentanter. 

 Samlet tilbakemelding – ønske om styrket kontakt med presse for å få fram 
omfanget på det interkommunale samarbeidet. Redaktørene inviteres til å møte 
representantskapet for å få fram en meningsutveksling omkring formidling av 
informasjon om dette samarbeidet. I egen regi vil kommunedirektørene ha 
informasjonsarbeid opp som et tema på et kommende møte der ledende 
informasjonsmedarbeidere i kommunene inviteres til å delta. Hvordan kan vi brande 
samarbeidet. 

 Denne type samlinger bidrar til å legitimere det interkommunale samarbeidet. 

 

31/22 Eventuelt 

 Status krematorium 

Sekretariatet lover å prioritere arbeidet med dette slik at kommunedirektørutvalget 
får en sak på sitt bord i august. 

 Flyttemottivundersøkelse 

Det har vært gjennomført et drøftingsmøte med Norce. Det indikerer at de kan bistå 
under en slik undersøkelse. Det pågår en ringvirkningsanalyse. Når vi har oversikt 
over hva denne vil inneholder fornyes kontakten med NORCE. 

Oppgjør Covid-19 fra staten 

Kommunene forventer klare signaler fra nasjonale myndigheter når revidert budsjett 
framlegges i mai, der kommunene forventer at deres store utgifter blir dekt. 

Lokale strømstøtte-ordninger 

 En slik ordning er innført i Åmli. Ikke aktuelt i de andre kommunene. 

Landbruksstøtte 

Arendal kommune vurderer å omdisponere midler de har avsatt til 
investeringsstøtte til tiltak i landbruket til ekstraordinær driftsstøtte. Aktivt landbruk 
blir prioritert. 
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Kontakt med HV 

Sekretariatsleder får i oppgave å kontakte ledelsen for HV i Agder og Rogaland 
med sikte på å avklare om lederen har anledning til å møte representantskapet 
fredag 17.juni i Froland. Samarbeidet har tidligere hatt møte med HV-ledelsen og 
det var da avtalt å gjenta dette ved behov. Verdenssituasjonen tilsier god kontakt 
mellom forsvaret representert ved HV og regionens politiske ledelse. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


