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Til 

Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg onsdag 11.januar 2023. 

 

Sted Tid  

Arendal bibliotek kafe  11.01.2023   

kl.08.30-13.00 

 

Deltakere i møtet: 

Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Per Gunnar Johnsen – Gjerstad, Magnus Mathisen – 

Grimstad, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Bo Andre Longum – Froland, Trond Aslaksen – 

Risør, Christina Ødegård – Åmli og Inger Hegna – Arendal.  

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

avdelingsleder Gunnar Ogwyn Lindaas. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Nestleder i utvalget kommunedirektør Jarle Bjørn Hanken ledet møtet fra starte. Når ny leder var 

valgt overtok Inger Hegna (fra sak 02/23). 

Under behandlingen av sak 03/23 så møtte prosjektleder Rachel Berglund og avdelingsleder Gunnar 

Ogwyn Lindaas fra Agder fylkeskommune.  

Under behandlingen av sak 05/23 møtte Ingunn Kilen Thomassen fra jusnettverket i Arendal 

kommune. 

Under behandlingen av sak 06/23 møtte prosjektleder Solveig Kullerud Gonsholt og innkjøpsleder i 

Arendal kommune Camilla Holm Nilsen. 

Under behandlingen av sak 07/23 så deltok leder for Aust-Agder revisjon IKS Kristian Fjellheim 

Bakke. 

 

Saksliste: 

01/23 Valg av leder for Østre Agder kommunedirektørutvalg for perioden fram til 
konstituering av nytt representantskap høsten 2023. 

Vedtak: 

Kommunedirektør Inger Hegna i Arendal kommune velges til leder for Østre Agder 
kommunedirektørutvalg ut valgperioden i 2023. 
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02/23 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

30.november 2022.  

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

03/23 Forslag til prosjektplan for #Vårt Agder pilotprosjekt Østre Agder regionale 
arealregnskap. 

 Fra prosjekt ledelsen møtte Rachel Berglund og Gunnar Ogwyn Lindaas fra Agder 
fylkeskommune og sekretariatsleder. Prosjektet vil bli presentert for 
formannskapsmedlemmene under deres samling 2.februar. 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan og påtar seg rollen 
som prosjekteier. 

Kommunedirektørutvalget understreker viktigheten av å gi representantskapet 
innsikt i prosjektet underveis i prosjektperioden. 

 

04/23 Program for budsjettseminar for budsjett 2024 og handlingsprogram 2025-
2027. 

 Vedtak: 

 Budsjettseminaret legges til Strand hotell med oppstart fra morgen torsdag 30.mars. 

Kommunedirektørutvalget legger til grunn forslaget til program, men med noen 
justeringer. Ansvaret for å gjøre disse endringene tillegges utvalgets leder og 
sekretariatsleder. Det er ønskelig om budsjettseminaret kan avsluttes noe tidligere 
på fredag 31.mars enn det foreløpige programmet legger opp til. 

Det avholdes en avslutning for kommunedirektør Trond Aslaksen i forbindelse med 
middag på torsdag 30.mars. 

 Kommunedirektørutvalget ber om at ledere ved interkommunale tjenester skal være 
forberedt på å svare på spørsmål knyttet til effekten av reduserte budsjettrammer 
for deres virksomhet under budsjettseminaret. 

 Kommunedirektørutvalget ønsker fortløpende konklusjoner etter gjennomgangen av 
hver tjeneste. 

  

05/22 Utkast til eieravtale for felles helsehus med legevakt, KØH og kommunal 
avklaringsavdeling. 

Saksutkast og eieravtale ble gjennomgått i detalj av jurist Ingunn Kilen Thomassen 
under møtet. Endringene framgår av en sammenstilling som oversendes deltakere i 
møtet. Med bakgrunn i disse endringene er det utarbeidet to dokument  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-221130-kommunedirektorutvalg.pdf
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A) Saksframstilling 
B) Forslag til eieravtale 

som oversendes kommunedirektørene med sikte på at de skal kunne brukes i 
videre saksbehandling. 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner utkastet til eieravtale for bygningen som er 
oppført for Arendal kommunale legevakt, Østre Agder KØH og for kommunal 
avklaringsavdeling. 

 

06/22 Oppstart av prosjekt Grønne anskaffelse for kommunene i Østre Agder-
samarbeidet IPR og opprettelse av referansegruppe for arbeidet. 

 Prosjektleder Solveig Kullerud Gonsholt og Camilla Holm Nilsen fra Arendal 
kommune presenterte bakgrunnen for at samarbeidet er tildelt tilskuddsmidler over 
to år til prosjektet. 

 Vedtak: 

Følgende personer oppnevnes til å delta i arbeidsgruppen: 

Arendal kommune  - Camilla Holm Nilsen 

Froland kommune  - Sigurd Ahlmann Jensen 

Gjerstad kommune  - Ole Arthur Løite 

Grimstad kommune  - Kristin Spanne Rozmara 

Risør kommune  - Kamilla Solheim 

Tvedestrand kommune - Kirsten Midtstøl 

Vegårshei kommune - Dan-Håkon Henriksen 

Åmli kommune  - Fredrik Hafredal 

 

07/22 Forslag om sammenslåing av Aust-Agder revisjon IKS og Kom.Rev Sør IKS 
videre behandling i bystyrer og kommunestyrer. 

 Leder for Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke redegjorde for 
prosessen bak rapporten og ledelsens anbefaling i forhold til å iverksette forslagene 
derfra.  

 Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget ønsker at følgende punkt innarbeides i kommunenes 
vedtak: 

 X bystyre/kommunestyre ber representantskapet i det nye selskapet ta initiativ til at 
innskuddskapitalen (driftskapital ved oppstarten) tilbakebetales kommunene innen 
utgangen av 2023. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/PP-gronne-anskaffelser-kort-presentasjon-1.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-revisjon.pdf
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Kommunedirektørutvalgets medlemmer vil forberede sak til kommunestyre/bystyre 
der de anbefaler de folkevalgte å gå inn for en sammenslåing av virksomhetene.  

 

08/23 Saker til representantskapsmøtet 20.januar 2023 

Vedtak: 

Punktet vedrørende representantskapets støtte overfor Agder fylkeskommune 
knyttet til utbyggingsplaner ved Vegårshei bygdetun behandles under eventuelt i 
representantskapsmøtet 20.januar 2023. 

Utvalget ber om at kommunedirektørutvalgets sak 09/23 legges fram for behandling 
i representantskapet. 

Kommunedirektørutvalget har ellers ingen merknader til sakene som foreslås 
behandlet i representantskapsmøtet 20.januar 2023. 

 

09/23 Kartlegging av egnede arealer for solenergi – henvendelse fra 
Kristiansandsregionen IPR.  

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget ber om at saken legges fra for representantskapet i 
møtet 20.februar 2023. 

Kommunedirektørutvalget mener at Agder fylkeskommune bør ivareta en sentral 
planleggerrolle ved utbygging av solenergi i Agder. 

 

10/23 Eventuelt 

Status for behandling av søknadene om skjønnsmidler som skjer på vegne av 
kommunene i Østre Agder-samarbeidet. 

  

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


