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Til 

Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg onsdag 8.februar 2023. 

 

Sted Tid  

Arendal bibliotek kafe  08.02.2023   

kl.08.30-12.30 

 

Deltakere i møtet: 

Inger Hegna – Arendal (fram til kl.10.50), Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Per Gunnar 

Johnsen – Gjerstad, Magnus Mathisen – Grimstad, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Bo Andre 

Longum – Froland (fra kl.10.00), Trond Aslaksen – Risør og Christina Ødegård – Åmli.  

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune møtte. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Leder Inger Hegna ledet møte fram til kl.10.50. Deretter ble møtet ledet av nestleder Jarle Bjørn 

Hanken.  

Under behandlingen av sak 12/23 møtte overlege ved Arendal kommunale legevakt Espen Hulth-

Nystrøm, Helse, omsorgssjef Nina Evensen Smith, leder for fagutvalg for kommuneleger Vegard 

Vige og Siri Sølvberg Andersen fra stab økonomi i Arendal kommune. 

Under behandlingen av sak 13/23 så deltok prosjektleder Siri Sølvberg Andersen og 

samhandlingskoordinator Harry Svendsen. 

Under behandlingen av sak 14/23 så deltok Daglig leder Ole Magnus Heimvik i Aust-Agder 

utviklings- og kompetansefond. 

Under behandlingen av sak 15/23 så deltok leder av Østre Agder næringsforum Ole Andreas 

Sandberg og utviklingsveileder Siri Asdal. 

 

Saksliste: 

11/23 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

11.januar 2023.  

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-230111-kommunedirektorutvalg.pdf


Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

12/23 Status for Arendal kommunale legevakt. 

 Overlege ved legevakten Espen Hulth-Nystrøm orienterte om legedekning der og 
deres arbeid for å planlegge et offentlig legekontor ved Østre Agder helsehus. 
legesituasjonen og orienterer om arbeidet med framtidige løsninger for dekning av 
behovet for legevaktsleger.  

 Siri Sølvberg Andersen fra økonomiavdelingen i Arendal orienterte om endrede 
økonomiske premisser for Arendal kommunale legevakt relatert til styrking av 
bemanningen med 6,5 årsverk. 

Vedtak: 

Kommunedirektørene tar til orientering utfordringene knyttet til dekking av vakter for 
leger ved virksomheten.  

Med bakgrunn i denne situasjonen ber kommunedirektørutvalget om å få en sak til 
sitt neste møte 13.mars basert på de skisser til løsninger overlegen ved legevakten 
og kommuneoverlegen i Grimstad presenterte i møtet. Legevaktens administrative 
organ (LAO) behandler dette forslaget 17.februar. Anbefalingen derfra ligger til 
grunn for innstillingen til kommunedirektørutvalget. 

Når forslagene til tiltak for å styrke legedekningen foreligger til neste møte i 
kommunedirektørutvalget, så vil det bli avgjort hvordan felles informasjon til 
samarbeidskommunene skal bli gitt. 

Kommunedirektørutvalget tar til orientering endrede økonomiske forutsetninger for 
drift av legevakten knyttet til økning av bemanningen med 6,5 årsverk. Dette får 
konsekvenser i form av økte driftsutgifter for vertskommune og 
samarbeidskommuner. Den siste budsjettversjonen for tjenesten oversendes 
kommunedirektør i samarbeidskommunene. 

 

13/23 Status for arbeidet med kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget ved 
iverksetting av felles innsatstrapp for Østre Agder-samarbeidet.   

 Prosjektleder Siri Sølvberg Andersen og samhandlingskoordinator Harry Svendsen 
gjennomgikk status for prosjektet og gjorde rede for intensjonene bak 
videreføringen av arbeidet, herunder forventninger til involvering og implementering 
i kommunene. 

 Vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget tar saken til orientering. 

 

14/23 Orientering om arbeidet i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 Daglig leder i fondet Ole Magnus Heimvik holdt en orientering der det framgikk at 
Europasatsing og innats for å styrke landsdelens levekår blir prioritert. Begge 
satsingene skjer i tett samarbeid med tilsvarende fond i Vest-Agder. Fondet har 
også en stor satsing på næringsetableringer med god inntjeningspotensial.  

 Vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget tar saken til orientering. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-8.-februar-2023-Innsatstrapp.pdf
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15/23 Felles samfunnsutviklingsprosjekt – forslag til representantskapet 
vedrørende sammensetning og rammer for adhoc-utvalgets forberedelse av 
iverksetting av prosjektet. 

Medlemmene i Østre Agder næringsforum deltok under besøket til Skellefteå. De 
ønsker å få med erfaringene fra Nord-Sverige nå de kommer med sitt 
prosjektforslag til felles samfunnsutvikling i Østre Agder. I møtet ble næringsforum 
oppfordret til å involvere Agder fylkeskommune med bakgrunn i at 
næringsetableringene i vår region påvirker samfunnsutviklingen i hele Agder. 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget ber om at det forberedes en sak til representantskapets 
møte 24.mars der prosjektforslaget kan behandles.  

 

16/23 Restart av samarbeidet innenfor rammen av teknisk forum 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget er positiv til at teknisk forum gjenopptar virksomheten, 

men understreker at det skal være sektorleder/kommunalsjef som stiller i disse 

møtene.  

 

Kommunedirektørene er opptatt av at forumet skal ha fokus på kommunens rolle 

som planmyndighet. De ber derfor medlemmene om å drøfte om navnet kan endres 

til forum for samfunn og infrastruktur. 

 

Forumet skal ha en fast representant, men den faste representanten kan ta med en 

ekstra representanter hvis sakene tilsier dette. 

 

Kommunedirektørutvalget ser positivt på henvendelsen fra UiA Fakultet for 

Teknologi og Realfag og Østre Agder teknisk forum om å følge opp denne 

henvendelsen og å gi kommunedirektørutvalg en tilbakemelding vedrørende 

muligheter og gevinster som kan ligge i et tettere samarbeid innenfor teknisk sektor. 

 

 

17/23 Felles oppmålingstjeneste for Østre Agder-samarbeidet. 

 Vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget ber om at utarbeides et forslag til felles 
oppmålingstjeneste for kommunene Arendal, Grimstad, Vegårshei og Åmli. 

Kommunene Gjerstad, Risør og Tvedestrand bør formaliserer dagens uformelle 
samarbeid med sikte på å begrense sårbarheten knyttet til kun å ha en person med 
kompetanse innenfor feltet. 
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18/23  Avslutning utredning felles krematorium  

Vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget ber sekretariatet framlegge en sak for 
representantskapet der de gjøres kjent med materialet som foreligger i utredningen 
og med en anbefaling om at samarbeidskommunene ikke skal arbeide videre med 
sikte på å reetablere kremasjonstilbud. 

19/23 Saker til representantskapsmøtet 17.februar 2023 

Vedtak: 

Kommunedirektørutvalget ber om å få anledning til å behandle forslagene til 
høringsuttalelsene til de to regionale planene til møte 11.mars med bakgrunn i at de 
har fått for kort tid til å sette seg inn i de foreliggende forslag til uttale. 

Kommunedirektørutvalget godkjenner ut over dette sakene til representantskapets 
møte 17.februar 2023.   

 

20/23 Eventuelt 

Nytt tidspunkt for felles budsjettseminar 

 Vedtak: 

Budsjettseminaret legges til 25.april og 26.april med oppstart kl.09. Strand hotell 
kontaktes for å avklare om det kan legges dit.  

 Eventuelt ekstra møte i kommunedirektørutvalget 

Vedtak: 

Mandag 13.mars kl.08.30-11.00 

 Informasjonssikkerhetsansvarlig 

Grimstad kommune inviterer til samarbeid om en slik stilling. Hvis flere samarbeider 
kan man arbeide for å få til en full stilling. 

 Arbeidsformen i kommunedirektørutvalget  

Det er nødvendig å gi medlemmene i utvalget anledning til å drøfte arbeidsformen. Det 

ønskes å sette dette opp på neste møte. 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


