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Til 

Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg onsdag 26.oktober 2022. 

 

Sted Tid  

Arendal bibliotek kafe  26.10.2022   

kl.08.30-12.00 

  

Deltakere i møtet: 

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

Petter Skjævestad – Vegårshei, Bo Andre Longum – Froland og Harald Danielsen – Arendal.  

Trond Aslaksen – Risør hadde meldt forfall. 

Christina Ødegård – Åmli møtte ikke. 

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Leder i utvalget kommunedirektør Harald Danielsen ledet møtet. 

 

Saksliste: 

 

57/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

21.september 2022.  

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

58/22 Orientering om felles planer for framtidig deponiløsning for Risør og Tvedestrand 

renovasjonsselskap og Agder renovasjon. 

 Daglig leder for Agder renovasjon IKS Anita Aanonsen Jernquist og daglig leder for Risør 

og Tvedestrand renovasjonsselskap Tor Georg Nybø Hagane presenterer arbeidet for å få til 

felles løsning for resirkulering av masser der restfraksjonen kan deponeres i deponi i 

henhold til dagens lovverk. 

 Kommunedirektør i Tvedestrand kommune Jarle Bjørn Hanken informerte om at de arbeider 

med sikte på å legge inn et område med dette formål i forslaget til ny arealdel i 

kommuneplanen. Dette forutsetter at hensynet til vilt kan ivaretas på en forsvarlig måte. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220921-kommunedirektorutvalg.pdf
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Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget tar til orientering at Risør og Tvedestrand renovasjonsselskap og 

Agder renovasjon arbeider med sikte på å avklare om området der det tidligere har vært 

deponi på Grenstøl i Tvedestrand kan gjenbrukes.  

Intensjonen er etablering av et anlegg for resirkulering av uorganiske masser der dette er 

mulig og deponi for restmateriale fra resirkuleringsprosessen. Disse massene er det etter 

dagens lovverk anledning til å legge i deponi.  

I prosessen inngår en vurdering av hvor stort tilleggsareal i form av LNF-areal som må til 

for å kunne bygge resirkuleringsanlegget og deponiet. 

 

59/22 Program ved besøk av rektorat og administrativ ledelse ved UiA mandag 28.november 

 Vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget tar saken til orientering. 

 

60/22 Status for oppfølging av Datatilsynets vedtak 

Rune Olsen IKT-leder i Arendal redegjorde for det pågående arbeidet med sikte på å 

imøtekomme punktene fra Datatilsynet. Arbeidet er i godt gjenge og en forventer å 

overholde fristen fra Datatilsynet. Oppmøte fra under arbeidsmøtene har gjennomgående 

vært godt. Oppfølging i form av implementering av løsninger og rutiner skjer fortløpende i 

hver enkelt kommune i samsvar med deres forpliktelser for å imøtekomme Datatilsynets 

pålegg. 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget tar til orientering progresjonen i arbeidet med å ivareta 

Datatilsynets vedtak og legger til grunn at utvalget skal kunne behandle grunnlaget for 

tilbakemeldingen, som må skje fra hver enkelt kommune, i sitt møte 30.november. 

 

61/22 Valg av finansieringsmodell for nytt bygg for Arendal legevakt, Østre Agder KØH og 

avklaringsavdeling for Arendal kommune 

 Vedtak: 

 Samarbeidskommunene anmoder om å få fordelingsberegning så raskt som mulig for å 

kunne innarbeide prosjektet i sine investeringsprogram for 2023 og eventuelt for 2024. 

Alternativ 2 i notatet legges til grunn 

- Deltakerkommunene betaler et mindre tilskudd til selskapet ved stiftelse, og låner 

selskapet penger for finansiering for kjøp av bygg. Eierkommunene vil ha en langsiktig 

fordring mot selskapet, og selskapet vil ha en langsiktig gjeld til eierne. Selskapet har 

ikke begrenset ansvar og driver ikke næringsvirksomhet, slik at eierne kan 

lånefinansiere et slikt utlån. Deltakerne i selskapet er ansvarlig for selskapets gjeld i 

tråd med eierandel, med mindre noe annet bestemmes i selskapsavtalen. 

 

Samarbeidskommunene innbetaler 80% av anslaget på sin andel av byggekostnadene 

01.07.2023, sammen med bidrag til etablering av IKS. Endelig oppgjør for restbeløpet skjer 
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i 2024 med basis i byggeregnskapet og ut fra beregning av hver samarbeidskommune sin 

andel basert på folketall 1.januar 2023. 

 

62/22 Drøfting av sekretariatsleders framtidige ansvar og rolle i Østre Agder-samarbeidet 

IPR. 

Saken er utsatt til møtet 30.november 2022. 

 

63/22 Saker til behandling på representantskapsmøtet 4.november 2022 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner sakene til representantskapet. 

 

64/22 Eventuelt 

 

 Interkommunale samarbeid budsjettpremisser  

Under henvisning til ekstraordinære utfordringer knyttet til arbeidet med budsjett for 2023 

og handlingsprogram for 2024-2026 ønsket kommunedirektør Magnus Mathisen i Grimstad 

kommune å drøfte hvorledes også interkommunale tjenester kan inngå i prosesser der 

utgiftsnivået reduseres. Det ble henvist til kraftige økning av kommunens bidrag til IKT 

Agder. Drøfting av utgiftsnivået i IKT Agder ble henvist til drøfting under selskapets 

representantskapsmøte i november. 

Driftssituasjonen ved Arendal kommunale legevakt har vært ekstraordinært krevende i 2022 

med stort press på legene som jobber der og stort press på telefonhenvendelser og 

konsultasjoner ved legevakten. På tross av at alle kommuner har budsjettmessige 

utfordringer må kommunedirektøren i Arendal styrke legevakten for å kunne ivareta risiko 

og sårbarhetshensyn. I Arendal kommunes budsjett legges det til grunn at utgiftene øker 

med om lag 3 mill.kr. for 2023. Det er usikkert om dette blir nok til å kunne ivareta 

forsvarlig drift. 

 

 Status jusnettverk 

Medarbeidere i AK jus stilte under gjennomgangen sammen med kommunedirektører som 

benytter virksomheten eller vurderer å gjøre dette. 

Samarbeidskommunene ønsker en oversikt over hvor mange saker de har konsultert AK jus 

i året. 

Viktig at anbefalinger til løsninger blir tydelige, samtidig som en får fram nyanser og 

forutsetninger. Kommunene har erfaring for at dette blir godt ivaretatt av juristene. 

AK jus må gi tilbakemelding til kommunedirektøren i kommunen hvis de opplever for stor 

tilgang på saker fra en enkelt kommune. Så langt har dette ikke vært aktuelt. 

Revidert samarbeidsavtale underskrives på neste møte i kommunedirektørutvalget ettersom 

det på det tidspunkt er avklart om den også skal omfatte Gjerstad kommune. 
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Personvernombud 

Til møtet forelå det et forslag til å utvide kapasiteten knyttet til personvernombud. Med 

bakgrunn i kommunenes budsjettsituasjon må all utgiftsvekst begrenses. Derfor legger 

kommunedirektørutvalget til grunn at kapasiteten kun utvides med en stillingsressurs 

tilsvarende bidraget fra nye samarbeidskommuner i IKT Agder. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


