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Til 

Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg mandag 13.mars 2023. 

 

Sted Tid  

Arendal Kultur- og Rådhus - Bystyresalen  13.03.2023   

kl.08.30-11.00 

 

Deltakere i møtet: 

Inger Hegna – Arendal, Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Magnus Mathisen – Grimstad, Ole 

Petter Skjævestad – Vegårshei, Carl Jakob Hansen – Risør og Christina Ødegård – Åmli.  

Per Gunnar Johnsen – Gjerstad og Bo Andre Longum – Froland hadde meldt forfall. 

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Leder Inger Hegna ledet møtet. Hun innledet møtet med å ønske Carl Jakob Hansen velkommen til 

utvalget so representant for Risør kommune. 

 

Saksliste: 
 

21/23 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

8.februar 2023.  

Det ble påpekt en feil i en dato i referatet. Lenken i overskriften er oppdatert med riktig 

dato. 

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

22/23 Forslag til uttale til Regional plan for mobilitet. 

Forslaget skal behandles i representantskapet 24.mars 2023. 

Vedtak: 

 Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet å gi sin tilslutning til 

forslaget til høringsuttalelse og ber i tillegg om at det tas med et ekstra punkt i uttalelsen:  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-230208-kommunedirektorutvalg.pdf
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 Kollektivtilbud mellom campus Kristiansand og campus i Grimstad kritiseres av 

studenter med bakgrunn i at dagens tilbudet oppleves som både kostbart og mangelfullt. 

Derved begrenses mulighetene for å kombinere studier ved UiA i Grimstad og i 

Kristiansand. Fylkeskommunen og AKT må vurdere hvordan tilbudet overfor studenter 

kan forbedres.  

 

23/23 Forslag til uttale til Regional plan for senterstruktur.    

Forslaget skal behandles i representantskapet 24.mars 2023. 

Vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget ber om at følgende avsnitt tas ut av forslaget til høringsuttalelse 

før behandling i representantskapet: 

Under punktet Regionale handelsområder og andre områder for handel legger en til grunn et 

minimumsareal på 2.000m2. Det blir utfordrende å kommunisere at vi på den ene siden skal 

avgrense arealfotavtrykket mest mulig og så setter vi krav til minimumsstørrelse. Her bør 

det i hvert fall være anledning til å dispensere, for virksomheter som kan drives i et mindre 

lokale, og der lokalisering til handelsområdet er hensiktsmessig. 

Videre så ber kommunedirektørutvalget om at følgende punkt innarbeides i forslaget: 

 Retningslinje 4.4.1, side 15 

Det bør være mulighet for at kommunene gjennom utarbeidelse av en 

områdereguleringsplan kan endre handelsområdets yttergrenser (ikke bare gjennom 

kommuneplan og/eller samtykkebehandling). Det er ønskelig å kunne gi kommunene 

mulighet for å dimensjonere opp og vurdere utstrekningen av f.eks. handelsområder 

gjennom en områdereguleringsplan fremfor at dette må vurderes i kommuneplanens 

arealdel eller i en kommunedelplan.  

 Grenstøl næringsområde i tilknytning til avkjøringen fra E18 til kommunesenteret i 

Tvedestrand kommune må inngå i områder der det blir anledning til å lokalisere 

handelsvirksomhet for plasskrevende varer. Opplistingen i planen for varekategorier som 

inngår i denne kategorien bør suppleres med møbler. 

 Planen bør åpne opp for at det på Ubergmoen bygdesenter i Vegårshei kommune skal 

kunne etableres handelsvirksomhet. 

Ut over dette anbefaler Østre Agder kommunedirektørutvalg representantskapet om å gi sin 

tilslutning til det revidert forslaget til høringsuttalelse. 

 

24/23 Årsmelding for Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) for 

2022. 

 Vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget anbefaler representantskapet å godkjenne forslaget til årsmelding 

for 2022. 

 Kommunedirektørutvalget ber om at det blir utarbeidet en kortversjon av årsmeldingen for 

eventuell bruk i kommunenes årsmeldinger. 
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25/23 Regnskap for Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) for 2022. 

Vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget anbefaler representantskapet å godkjenne regnskapet for 2022. 

 Sekretariatet blir anmodet om å kontakte kommunens revisjon for å få avklart om det kan 

utarbeides en egen revisjonsrapport for Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt 

Politisk Råd). 

 

26/23 Forberedelse av en helhetlig gjennomgang av samarbeidsavtaler for interkommunale 

samarbeid 

 Vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget ber om at det iverksettes en prosess med sikte på å få 

gjennomført nødvendige oppdateringer og endringer i eksisterende samarbeidsavtaler 

fortrinnsvis før sommerferien. 

 

27/23 Aktuelle saker til behandling i representantskapsmøtet 24.mars 

 Vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget anmoder om at det under påvirkningssaker legges inn et nytt 

punkt der kommunedirektørutvalget anbefaler at representantskapet kommer med en 

uttalelse om videreføring av Vitalis helse sin rusbehandlingstjeneste ut 2024, til det blir ny 

hovedanbudsrunde på tjensten fra helseforetakenes side. Begrunnelse for en slik uttalelse er 

at dersom tjenesten stoppes fra nyttår, er det stor fare for at fagmiljøet som er bygd opp 

forvitrer før nye anbudsperiode blir utlyst. 

 Ut over dette gir kommunedirektørutvalget sin tilslutning til de foreslåtte saker. 

 

28/23 Drøfting av arbeidsformer i kommunedirektørutvalget 

 Kommunedirektørutvalget forbereder overfor representantskapet en prosess med sikte på å 

få på plass en strategi for samarbeidet. Som et ledd i arbeidet skal representantskapet få 

anledning til å oppsummere sine erfaringer i denne valgperioden. Det er aktuelt å arrangere 

en strategisamling som ledd i arbeidet. 

 Medlemmene i kommunedirektørutvalget ønsker å samles 2-3 ettermiddager i året ut over de 

fastsatte møtene i utvalget. Disse møtene skal ikke ha forutbestemt dagsorden og de skal 

bidra til at kommunedirektørene blir godt kjent med hverandre. Kommunedirektøren i 

Arendal påtar seg ansvar for å invitere til den første samlingen i mai. 

 

29/23 Eventuelt  

Orientering om saker som ønskes drøftet med fylkesutvalget på konsultasjonsmøtet 

14.mars. 

Vedtak: 
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Kommunedirektørutvalget tar til orientering sakene som politisk ledelse i samarbeidet 

ønsker å drøfte med fylkesutvalget. 

I tillegg ber en om at følgende punkt tas med under konsultasjonsmøtet: 

- Samarbeid med sikte på å rekrutter og beholde arbeidskraft med viktig kompetanse for 

næringslivet og for det offentlige. 

 

Bruk av digitale konsultasjonsløsninger ved Arendal kommunale legevakt 

Med bakgrunn i arbeidssituasjonen ved legevakten og med henblikk på forestående 

innflytting i nytt bygg ble det fra representant i styringsgruppen for legevaktutredningen Ole 

Petter Skjævestad påpekt et behov for at digital pasientkommunikasjon og konsultasjon blir en 

naturlig og integrert del av legevakttjenesten så raskt som mulig.  

 Vedtak:  

Kommunedirektørutvalget anmoder ledelsen ved legevakten om å gi en vurdering av 

mulighetene for økt bruk av digitale konsultasjonsløsninger i virksomheten under 

budsjettseminaret 20.april. 

 

 Status for arbeidet med Green Deal Agder i Østre Agder næringsforum 

I møtet viste sekretariatsleder til mail fra Østre Agder næringsforum der de anbefaler en 

retningsendring for prosjektet. Ettersom denne mailen ikke var kjent for 

kommunedirektørene før møtet så følger den referatet. Representantskapet gjøres kjent med 

innholdet i mailen i deres møte 24.mars. 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


