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Til 

Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg onsdag 24.august 2022. 

 

Sted Tid  

Arendal bibliotek kafe  24.08.2022   

kl.08.30-12.45 

  

Deltakere i møtet: 

Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Torill Neset – Gjerstad, Magnus Mathisen – Grimstad, Ole 

Petter Skjævestad – Vegårshei og Christina Ødegård – Åmli. 

Bo Andre Longum – Froland hadde forfall og for han møtte Liv Ingjerd Jørgensen. 

Harald Danielsen – Arendal og Trond Aslaksen – Risør hadde meldt forfall. 

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune hadde meldt forfall og for henne møtte 

direktør Kenneth Andresen. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Til møtet var også Østre Agder næringsforum invitert.  

Fra Østre Agder næringsforum møtte: Bodil Slettebø – Grimstad, Matthieu Aemisegger – Grimstad, 

Yngve Ramse Trædal – Åmli, Bård Vestøl Birkedal - Risør, Kåre Andersen – Arendal, Mats Winter 

Maltby – Arendal, Ole Tom Tjuslia – Froland, Chantal van der Linden – Vegårshei, Anne Torunn 

Hvideberg - Tvedestrand og sekretær for utvalget utviklingsleder Siri Asdal. Torleiv Momrak fra 

Agder fylkeskommune og Ole Andreas Liljedahl Sandberg – Gjerstad hadde meldt forfall. 

Østre Agder næringsforum deltok under behandling av sak 37/22, 38/22, 39/22 og 43/22.  

Under behandlingen av sak 37/22 deltok Gunnar Ogwyn Lindaas som leder av Område for Analyse 

og plan i Agder fylkeskommune. 

Under behandlingen av sak 43/22 så deltok prosjektleder Roy Akselsen som leder tilsvarende 

prosjekt i Setesdalskommunen samt Iveland, Vennesla og Birkenes. Initiativtakere til prosjektet 

innkjøpssjef Camilla Holm Nilsen og miljøvernrådgiver Ragnhild Hammer fra Arendal kommune 

deltok også under drøftelsen. 

 

36/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

8.juni 2022.  

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220608-kommunedirektorutvalg.pdf
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37/22 Tilbud fra Agder fylkeskommune om å iverksette et pilotprosjekt med Østre Agder-

samarbeidet, som FoU-pilot, for å utvikle kommunale samarbeidsformer for areal- og 

naturforvaltning. 

 

Gunnar Ogwyn Lindaas som leder Område for Analyse og plan i Agder fylkeskommune ga 

en innføring i metodikken som benyttes i arbeidet og redegjorde for hvordan de ser for seg å 

utvide arbeidet til å omfatte hele samarbeidsregionen.  

Den avsatte tiden i møtet satte begrensninger for hvor grundig representanten for 

fylkeskommunen fikk anledning til å gå inn i den foreliggende presentasjonen, derfor 

oppfordres kommunedirektørene til å gjøre denne tilgjengelig for medarbeidere som vil ha 

nytte av prosjektarbeidet. Det bør også være aktuelt å drøfte hvorledes egen kommune skal 

nyttiggjøre seg materialet som framkommer gjennom prosjektet. Hver kommune kan 

påvirke innretning og avgrensing av arbeidet helt fra starten. 

Vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg tar imot tilbudet om samarbeid med Agder 

fylkeskommune med sikte på å utarbeide et regionalt arealregnskap for kommunene i Østre 

Agder-samarbeidet. 

Kommunedirektørene vedtar at det etableres en prosjektgruppe der hver kommune har en 

representant. Følgende representanter oppnevnes: 

Arendal kommune  Geir Skjæveland 

Froland kommune  Fredrik Høyer-Berntsen 

Gjerstad kommune  Gøran Brovig Olsen 

Grimstad kommune  Maria Lauvdal 

Risør kommune  Berit Weiby Gregersen 

Tvedestrand kommune Hans Magnus Sætra 

Vegårshei kommune  Agnar Tore Vaaje 

Åmli kommune  foreløpig - Christina Ødegård 

Med bakgrunn i det omfattende planleggingsarbeidet som pågår i samarbeidskommunen så 

er det ønskelig at materiale som er klart blir gjort tilgjengelig for samarbeidskommunene så 

snart det foreligger. 

Arbeidsgruppen skal så snart de har drøftet og avklart den faglige avgrensningen av 

prosjektet gi en felles orientering for representantskapet og for kommunedirektørutvalget. 

 

38/22 Forslag overfor representantskapet til høringsuttalelse fra Østre Agder-samarbeidet 

IPR til Agder fylkeskommunes vedrørende forslag til Strategi for kraftforedlende 

industri på Agder. 

 Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Regionalt-arealregnskap-Gunnar.pdf
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Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet å vedta utkastet til 

høringsuttalelse.   

 

39/22 Status for samarbeidet om kommunikasjonsstrategi for oppfølging av etableringen av 

Morrow Batteries 

Næringsmedarbeider Mats Maltby og næringssjef Kåre Andersen i Arendal kommune 

redegjorde for pågående arbeid gjennom en presentasjon av status og en vurdering av 

attraktivitet og kommunikasjon. De delte også ut en brosjyre som forelå til Arendalsuka, og 

viste en animert film om transportløsninger knyttet til etableringen av Morrow Batteries og 

tilhørende virksomheter. 

Vedtak: 

 Østre Agder kommunedirektørutvalg tar saken til orientering. 

 

40/22 Desentralisert utdanning av barnehagelærere. 

Utviklingsleder Siri Asdal holdt en orientering om tilbudet som omfatter Tvedestrand, 

Vegårshei, Åmli, Gjerstad og Risør.  

Vedtak: 

Østre Agder kommunedirektør utvalg tar saken til orientering. 

 

41/22 Nytt initiativ med sikte på å reetablere lokalt kremasjonstilbud for kommunene i Østre 

Agder-samarbeidet. 

Vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg ønsker saken utsatt til neste møte i utvalget.  

Ved denne behandlingen bør siktemålet være å legge grunnlag for å kunne fatte en 

prinsipiell avgjørelse vedrørende spørsmålet om regionen skal ta sikte på å få på plass en 

lokal kremasjonsløsning.  

 

42/22 Forslag om felles fotografering i forbindelse med konstituering av nytt 

representantskap etter valget i 2023. 

 Vedtak: 

 Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet å inngå avtale om felles 

fotografering i forbindelse med konstituering etter valget 2023. 

 

43/22 Organisering av prosjekt grønne innkjøp 

 Roy Akselsen som er prosjektleder for tilsvarende prosjekt for Setesdalskommunene, 

Iveland, Birkenes og Vennesla presenterte deres prosjektet.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Utkast-horingsuttalelse-strategi-fra-kommunedirektorutvalget.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Informasjonsstrategi-Batterifabrikk-Kare.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-attraktivitet.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/presentasjon-barnehageutdanning.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Klimavennlige-anskaffelser-for-DOGA.pdf
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Innkjøpssjef Camilla Holm Nilsen og miljøvernrådgiver Ragnhild Hammer i Arendal 

kommune gjorde rede for innretningen på prosjektet som Østre Agder-samarbeidet er tildelt 

støtte til fra Miljødirektoratet. 

Vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget bekrefter at en vil akseptere tilskuddet på de vilkår som 

framkommer av Miljødirektoratets brev av 6.mai.  

 Kommunedirektørutvalget godkjenner at det lyses ut et engasjement med to års varighet 

med oppstart 1.jan 2023. 

 Kommunedirektørutvalget anmoder sekretariatet om å utarbeide et budsjett for prosjektet 

basert på tildeling av kr.750.000 i 2023 og kr.750.000 i 2024. Finansiering av 

prosjektkostnader ut over tildelingen i 2023 må dekkes opp over den avtalte økningen i 

sekretariatets midler til felles prosjekt og ved bruk av resterende fondsmidler. Finansiering 

av restbeløp for 2024 drøftes i kommunedirektørenes budsjettseminar for 2024 og HP 2025-

2027. 

 Kommunedirektørutvalget forutsetter at det settes opp en sak til representantskapsmøtet 

2.september 2022 som sikrer prosjektet politisk forankring og aksept for bruk av midler fra 

sekretariatsfondet til delfinansiering av prosjektet i 2023. 

 Kommunedirektørene melder inn kontaktperson for prosjektet til sekretariatet i Østre Agder. 

Blant disse representantene velges det et arbeidsutvalg. 

 

44/22 Forslag til økonomireglement for Østre Agder samarbeidet IPR 

 Vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget anbefaler representantskapet å godkjenne utkastet til 

økonomireglement.   

 

45/22 Saker til møtet i Østre Agder representantskap 17.juni 2022 

 Sak 37/22, 38/22, 42/22, 43/22 og 44/22 og punkt 2 fra Eventuelt – 

Universitetssykehjem, fra kommunedirektørutvalget skal videre til behandling i 

representantskapet. 

 Progresjonen i etableringen av Biozin i Åmli presenteres i møtet gjennom en 

orientering ved ordfører Bjørn Gunnar Baas. 

 Saker behandlet i Østre Agder kommunedirektørutvalget 24.august 2022 blir 

gjennomgått av nestleder Jarle Bjørn Hanken som ledet dette møtet. 

 Aktuelle påvirkningssaker  

- Sekretariatsleder redegjør for status i arbeidet for felles uttalelse fra Agder til 

styrket forsvarsevne i landet og i landsdelen.  

- Ny nasjonal transportplan – forkortet framdriftsplan med framlegging vår 2024 

konsekvenser for påvirkningsarbeidet. Jostein Akselsen fra 

samferdselsavdelingen i Agder fylkeskommune deltar for å gi signaler om 

hvordan de vil legge opp sitt arbeid med planen. 

- Endret struktur for folketannrøkta i regi av Agder fylkeskommune – uttale fra 

samarbeidskommunene. Ettersom fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad stiller for 

fylkesordføreren på dette møtet, så anmodes han om å orientere om hvor langt 

https://www.bygg.no/ny-nasjonal-transportplan-kommer-ett-ar-tidligere/1501634!/


Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

arbeidet har kommet i fylkeskommunen og hvordan kommunene vil bli involvert 

i prosessen. 

 

46/22 Eventuelt 

 Kontaktmøte med Østre Agder helse og omsorgslederforum 

Vedtak: 

Østre Agder helse- og omsorgslederforum inviteres til møtet 21.september 2022 

 

 Konseptutredning universitetssykehjem – orientering ved Grimstad kommune 

Kommunedirektør Magnus Mathisen holdt en orientering om utredningen som Grimstad 

kommune har gjort sammen med UiA og Fagskolen i Agder knyttet til etablering av et 

universitetssykehjem i tilknytning til campus i Grimstad og i4Helse.  

Vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet om å stille seg bak 

arbeidet for å etablere et universitetssykehjem i tilknytning til UiA i Grimstad. 

 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Universitetssykehjem.pdf

