




















Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

 

 

 

SAMARBE SAMARBEIDSA SAMARBEIDSAVTALE ØSTRE AGDER  

avtaler inngås skal SAMARBEIDSAVTALE ARENDAL KOMMUNALE LEGEVAKT 

September 2022 

 

1. Formål  

Legevakten i Arendal (heretter kalt Legevakten) skal sikre at de som bor eller oppholder 
seg i Arendal kommune, og innbyggere fra kommuner som Legevakten har avtale med, får 
forsvarlige legevakttjenester. 
 
Legevakten er et vertskommunesamarbeid organisert etter kommunelovens § 20-1.  
 
 

2. Deltakerne  

Deltakerne i Legevakten er de kommuner som har inngått denne avtale, og de kommuner 
som senere tiltrer Legevakten, se avtalens pkt. 3. 
 
På tidspunkt for underskrift av denne avtale deltar følgende kommuner i samarbeidet: 
- Arendal kommune 
- Froland kommune 
- (Fyresdal kommune) 
- Gjerstad kommune 
- Grimstad kommune 
- Nissedal kommune 
- Risør kommune 
- Tvedestrand kommune 
- Vegårshei kommune 
- Åmli kommune. 
 
I samarbeidsavtalen benyttes begrepet vertskommune om Arendal kommune og 
samarbeidskommuner om de øvrige kommunene som er med i samarbeidet.  
 

3. Vertskommunens ansvar  

Arendal kommune som vertskommune er arbeidsgiverkommune med budsjett- og 
arbeidsgiveransvar. Vertskommunen står for den daglige ledelse av Legevakten og er 
sekretariat for Legevaktens administrative organ (LAO).  
 
Vertskommunen kan inngå avtale med nye kommuner om deltakelse i Legevakten.  
Dette omfatter også andre typer avtaler, herunder avtale om telefonformidling for 
kommuner som ikke inngår i samarbeidet.  
 
Før nye avtaler inngås skal LAO uttale seg. 
 

4. Samarbeidskommuners ansvar  

Samarbeidskommunene får gjennom denne avtale tilgang til legevakttjenester fra 
legevakten i henhold til vilkårene i samarbeidsavtalen. 
  
Fastlegene i de samarbeidende kommuner plikter etter Sentral forbundsvis særavtale 

mellom KS og Den norske Legeforening (SFS 2305), §§ 7, 8 og 9, å delta i Legevakten.  
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Samarbeidskommunene plikter gjennom denne avtale å delta i finansieringen av 
Legevakten i henhold til pkt. 9 i denne avtale. 
                                                                                                                          

5. Styrende organer og deres oppgaver 

a) Legevaktens administrative organ (LAO)  
Lederne for helse, omsorg og levekår i de deltakende kommunene utgjør LAO. 
Vertskommunen kan forelegge saker for LAO som administrasjonen i vertskommunen 
ønsker uttalelse/råd om. LAO kan selv ta opp saker med vertskommunen som organet 
mener har betydning for Legevaktens funksjon. LAO skal uttale seg før vertskommunen 
inngår avtale med nye kommuner om deltakelse i Legevakten.  
Vertskommunen har ansvar for å kalle inn til minimum 2 møter i LAO pr år. Vertskommunen 
er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen for LAO.   
 

På det ene møtet gjennomgås planlegging, drift og resultater ved legevakten. Dette møtet 
koordineres med kommunedirektørenes budsjettseminar i Østre Agder-samarbeidet IPR.  

På det andre møtet skal internkontroll være tema sammen med andre aktuelle saker. 
 

Samarbeidskommunene har anledning til å be om ekstraordinære møter i LAO, dersom det 
det foreligger saker som etter kommunens vurdering er nødvendig å behandle mellom 
planlagte møter. 

 
b) Legefaglig utvalg (LFU)  

LFU består av en tillitsvalgt lege fra hver av samarbeidskommunene. LFU innkalles når 
Legevaktsoverlegen eller en eller flere tillitsvalgte ønsker det. LFU vurderer de faglige 
rutiner og prosedyrer for legevakten, og fremmer forslag for administrasjonen i 
vertskommunen i saker som krever organisasjons- eller budsjettmessige endringer.  
 

c) Ledelse ved legevakten 

Øverste administrative leder ansettes av vertskommunen. Til leder ligger budsjett- og 

personalansvar. 

Legevaktsoverlege er overlege for akuttmedisinske tjenester i Østre Agder samarbeidet.  

Legevaktsoverlegen er sekretær for LFU. Legevaktsoverlegen saksbehandler og avgjør, i 
samråd med LFU, søknader fra fastleger om fritak fra legevaktsarbeid i samarbeid med 
øverste administrative leder ved legevakten, etter gjeldende nasjonale og lokale regler jfr. 
punkt 7 i samarbeidsavtalen. 

d) Vaktordning m.v. 

Legevakten er en døgnåpen tjeneste og bemannes deretter.  

 

6. Internkontroll 

Den enkelte samarbeidskommune delegerer til vertskommunen å føre internkontroll ved 
legevakten for å sikre at tjenestene som utføres er i samsvar med krav fastsatt i lov.  
 
Vertskommunen er ansvarlig for å utarbeide og vedlikeholde internkontrollrutiner, samt 
gjennomføre årlig internkontroll på tjenestestedet etter gjeldende lover og regler.  
 
Vertskommunen skal informere om vesentlige avvik som avdekkes ved internkontroll.  

Samarbeidskommunene lager egne internkontrollrutiner, og den enkelte kommune har et 
selvstendig internkontrollansvar for legevaktsamarbeidet.   

 

7. Finansiering/økonomi  
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Netto driftsdriftsutgifter fordeles etter hovedmodell for betaling av interkommunale tjenester 
i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd): 
- 15 % av kostnadene fordeles likt mellom alle samarbeidskommunene 
- 85% fordeles etter samarbeidskommunens befolkningsandel i samarbeidet.  

Vertskommunen fakturerer A-konto de øvrige deltagende kommunene en gang pr. år, med 
betalingsfrist 1. juli. Dersom endelig regnskap for legevakten viser regnskapsmessig 
overskudd, skal vertskommunen sette beløpet av på bundet fond.  

Dersom endelig regnskap for legevakten viser regnskapsmessig underskudd, og 
fondsmidler fra tidligere år ikke dekker opp dette, skal hver enkelt deltakerkommunens 
andel av underskuddet legges til ved A- kontobetalingen for kommende regnskapsår.  

8. Oppsigelse/oppløsning  

Hver av partene kan si opp avtalen med 1 års varsel fra 01/01. Det gis ingen form for 
økonomisk kompensasjon til en kommune dersom den velger å si opp avtalen og tre ut av 
samarbeidet.  
 
Den kommunen som eventuelt trer ut av samarbeidet, er ved uttreden forpliktet til å 
innbetale restverdi av kapitalkostnaden som vedkommende kommune svarer for.  
 
 

9. Tvister  

Enhver tvist om forhold etter avtalen, eller med utspring i denne, avgjøres ved frivillig 
Voldgift i henhold til tvisteloven §7-1.ut 

 

 

 
 

‘Kommedirektør vertskommunen 

 

_________________________________ 

Harald Danielsen - Arendal 

 

Kommunedirektører i samarbeidskommuner 

 

_________________________________  _________________________________ 

Bo Andre Longum – Froland  Torill Neset - Gjerstad 

 

_________________________________  _________________________________ 

Magnus Mathisen - Grimstad  Trond Aslaksen – Risør 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand  Ole Petter Skjævestad – Vegårshei 

 

 

_________________________________  _________________________________  

Christina Ødegård – Åmli   Sverre Sæter - Nissedal 



Vedtaksoversikt krematorium: 

KOMMUNEDIREKTØRUTVALGET: 

31/22 Eventuelt  

Status krematorium Sekretariatet lover å prioritere arbeidet med dette slik at 

kommunedirektørutvalget får en sak på sitt bord i august. 

17/22 Arbeidet med saksgrunnlag for å kunne vurdere reetablering av kremasjonstilbud i Østre 

Agder kommunene.  

Sekretariatsleder orienterte om de samtaler han har hatt med arkitekt Espen Espeseth vedrørende 

framtidig krematorium.  

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg anmoder administrasjonen om å utarbeide et grunnlag 

for sak med sikte på at denne forelegges representantskapet i møtet 1.april. 

03/22 Anbefaling fra Østre Agder teknisk forum om å foreløpig å stille virksomheten i forumet i 

bero med bakgrunn i de erfaringer man har trukket av virksomheten så langt.  

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg gir Østre Agder teknisk forum anledning til å stille 

virksomheten i bero, fram til det foreligger konkrete samarbeidsoppgaver som kommunene i Østre 

Agder-samarbeidet IPR ønsker å håndtere felles innenfor teknisk sektor. 

(Konsekvenser for vedtak i sak 53/21.) 

RÅDMANNSUTVALGET: 

77/21 Orientering om møte med begravelsesbyråene vedrørende lokalt kremasjonstilbud.  

Sekretariatsleder orienterte om møtet som ble avholdt med fire begravelsesbyrå i Østre Agder den 

22.november. I møtet ble det understreket at tidligere vedtak knyttet til felles krematorium bortfalt 

ved Arendal bystyres beslutning om ikke å gå videre med planer for dette ved Arendal kapell – 

Høgedal.  

Vedtak: Østre Agder rådmannsutvalg anmoder sekretariatsleder om å arbeide videre med sikte på å 

kunne legge fram et saksgrunnlag for drøfting av framtidig kremasjonsløsning. 

Sak 53/21 Etablering av et kremasjonstilbud for kommunene i Østre Agder.  

Vedtak: Østre Agder rådmannsutvalg er opptatt av å få belyst ulike løsninger for å dekke 

innbyggernes behov knyttet til kremasjon. Derfor nedsettes det en arbeidsgruppe med tre 

medlemmer utpekt av teknisk forum for å belyse ulike løsninger i offentlig eller privat regi, herunder 

eventuell lokalisering av et kremasjonstilbud. Sekretariatet i Østre Agder er sekretariat for arbeidet. 

Inntil kr.50.000 fra sekretariatsfondet i Østre Agder kan benyttes under utredningsarbeidet under 

forutsetning av godkjenning i representantskapet. 

20/21 Krematoresitusjonen på Agder  

Begravelsesbyråeier Tore Konnestad hadde kontaktet kommunaldirektør Bo Andre Longum i Froland 

kommune for å få anledning til å drøfte en løsning av behovet for kremasjon i. På grunn av 

pandemien ble han selv hindret fra å delta i møtet og derfor gjennomgikk kommunaldirektør Longum 

hans presentasjon.  



Vedtak: Før det er aktuelt å ta stilling til realitetene i saken ønsker rådmannsutvalget en skriftlig 

utredning som klargjør hvilke forpliktelser kommunene eventuelt skal påta seg for å kunne bidra til at 

regionen kan ha et lokalt kremasjonstilbud. I beslutningsunderlaget skal lovgrunnlag for 

kremasjonsvirksomhet omtales. Likeledes skal det gis anslag for behov. Kommunaldirektør Bo Andre 

Longum bistår sekretariatet i arbeidet. 

60/20 Status videre arbeid med krematorieløsning.  

Vedtak: Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret for Østre Agder å ta til etterretning at bygging 

av nytt krematorium vil medføre vesentlig høyere kostnader enn tidligere forutsatt og anbefaler 

derfor behovet for kremasjonstjenester i regionen dekkes gjennom samarbeid med krematoriene i 

Kristiansand, Skien og Vestfold. Den forpliktelse kommunene Froland, Grimstad, Gjerstad, Risør, 

Tvedestrand tidligere har påtatt seg vil bortfalle når Arendal kommune omgjør sin tidligere 

beslutning om utbygging av nytt krematorium. 

52/20 Eventuelt 

Felles krematorium Rådmannen i Arendal opplyste at han finner å måtte foreslå overfor bystyret at 

planene om utbygging av nytt krematorium skrinlegges. Bakgrunnen for dette er at tidligere anslått 

kostnad til 23 mill.kr. er økt til 40 mill.kr. Videre fungerer den midlertidige ordningen med kremasjon 

i Kristiansand tilfredsstillende og transportkostnadene til dette tilbudet dekkes av staten. 

Rådmannen vil bringe saken opp for styret i regionrådet når det foreligger en beslutning fra bystyret i 

Arendal. 

20/20 Samarbeidsavtale for felles krematorium – behov for revisjon av opprinnelig samarbeidsavtale 

Vedtak: Endring/justeringer i samarbeidsavtalen som ligger til grunn for bygging av felles 

krematorium vurderes når utbyggingen er iverksatt. 























Problemstillinger ny prosess – krematorium 

Notater etter møtet med Espen Espeseth i Arkitektene 4.februar 2022: 
 Nye krematorier etablert de siste år 

Haslum nytt renseanlegg, Gjøvik, Ålesund, Tromsø(siste), Kristiansund, Vestfold krematorium, Skien, 

Røros krematorium, Bodø (nytt renseanlegg) 

Kviberg krematorium Gøteborg. 

(Planlagt av Arkitektene) 

Planleggingsfase 

Hamar – ikke realisert, da de valgt en fellesløsning med Gjøvik - lokalisert der. 

Et nytt anlegg er under planlegging for de sørligste delene av Østfold – trolig omkring Sarpsborg. 

 Tekniske løsninger - fyringskilde 

Kjøp ovn som ivareta ekstra brede kister lukebredde 110cm. Fordyrer ikke anskaffelsen vesentlig og 

medfører heller ikke vesentlig økning i driftsutgifter. 

Det er tekniske grunner til ikke å benytte elektriske ovner. Dette er med bakgrunn i kompetanse på 

vedlike og reparasjon som ikke finnes i Norden. Ingen som driver med elektrisk ovn i Norden. Viktig å 

velge en løsning som mange i Norden benytter for å sikre tilgang på et sterkt faglig miljø. 

Olje eller gass er den vanligste løsningen. Det benyttes lettolje. Da er det mulig å benytte biozin. 

 Kjølekapasitet 

Når en vurderer behovet for kjølekapasitet så er hensynet til regional beredskap ved alvorlige 

hendelser en vesentlig premiss. I tillegg kan politiet ha behov for kapasitet da særlig i forhold kunne 

fryse en avdød, dersom dette er nødvendig for å kunne gjennomføre etterforskning i alvorlige 

kriminalsaker eller i tilfeller med usikker identitet. Av hensyn til driftsmessige hendelser ved 

planlagte og akutte tilfeller er behovet for kapasitet på kjøl 25-30 og 3 plasser på frys (et skap med 

kapasitet på tre i høyden). 

 Adkomst – lokalisering 

Ved valg av tomt: 

- God tilgjengelighet for bårebil. Ålesund er et anlegg med god logistikk. 

- Topografi – herunder dominerende vindretning, luftfuktighet - plassering nært rennende 

vann gir lokalt høy luftfuktighet, og det gir mer synlig damp fra pipa.  

- Eventuell bruk av overskuddsvarme i fjernvarmenett eller til snesmelting. 

- Mange nye krematorier er oppført som signalbygg jfr presentasjonen i innledningen. 

Krematoriet på Roros er et godt eksempel på dette. 

- Fokus på verdige rammer og hensiktsmessige transportløsninger til krematoriet og innenfor 

krematoriets vegger. 

- Ras og flomfare skal være vurdert. 

- Andre hensyn som avstand til offentlige virksomheter og eller kommersiell aktivitet som ikke 

bør kombineres med det å skape en verdig ramme rundt krematoriet.  

 

 Mottakelse/ekspedisjon/publikumsarealer.  

http://www.arkitekteneas.no/krematorier-1/gjvik-krematorium
http://www.arkitekteneas.no/krematorier-1/lesund-krematorium
http://www.arkitekteneas.no/krematorier-1/sandnessund-krematorium
http://www.arkitekteneas.no/krematorier-1/kristiansund-krematorium
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x4646c7a001f776f9%3A0xc50132fe3191eeed!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN19P3qmtX9E7psZjalemm0VBIyGKp9N7USdFU4%3Dw240-h160-k-no!5svestfold%20krematorium%20-%20Google-s%C3%B8k!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipN19P3qmtX9E7psZjalemm0VBIyGKp9N7USdFU4&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwjCofHVpu31AhUx-yoKHQEMCWoQoip6BAg-EAM
http://www.arkitekteneas.no/krematorier-1/rros-krematorium
https://www.svenskakyrkan.se/gbs/krematoriet-i-goteborg


- Tilrettelagt for at pårørende kan følge kisten inn i krematoriet.  

- Tilstedeværelse ved innsetting. 

- Rammer for utlevering av urner. 

 

 Tekniske rom  

- Teknisk drift av ovn 

- Renseanlegg – beste løsning er aktivt kull i poser. Viktig med god transportløsning inn og ut 

dette. 

- ventilasjon kjøleanlegg. Det genereres mye varme. 

 

 Rom for personal 

- Dusj, toalett og garderobe. 

- Pauserom. 

 

 Leverandører av krematorieovner  

Det er utlukkende utenlandske leverandører. Leverandørene på det norske marked er 

svenske, danske, engelsk og tysk. Svenskene er størst. 

 

 Utbyggingsform interkommunale anlegg 

- Vestfold krematorium er organisert som et interkommunalt selskap.  

- Planer om et felles anlegg i Østfold for kommunene lengst syd. 

 

 Gravferdslokaler  

- Ved krematoriet i Tromsø er det etablert gravferdslokaler som også kan benyttes ved andre 

arrangement. 

Forprosjekt delt i to 

 Kommunene spiller inn aktuelle tomtealternativer, med tomteteknisk beskrivelse 

 Iverksette forprosjekt 

Kostnad forprosjekt som inneholder Romprogram og kostnadsoverslag – herunder anslag 

driftskostnader. Funksjonsbeskrivelse. Innenfor en ramme på kr.100.000. 

  



Vedlegg – Vestfold krematorium 

Byggeprosjekt 

 

Funksjon og planløsning 

Det nye Vestfold krematorium skal ivareta både de funksjonelle og følelsesmessige 

behovene i forbindelse med krematoriefunksjonen. Dette innebærer å gi verdige og 

religionsnøytrale ute - og innerom. 

Vestfold krematorium IKS er bygd, i tillegg til krematorietekniske funksjoner, med et mindre 

mottaksrom/seremonirom på ca 20 plasser der nærmeste etterlatte kan følge kista til 

krematoriet. 

Krematoriet har en stor grad av åpenhet og synlighet, for å skape et godt arbeidsmiljø og for 

å gjøre krematoriet til et symbol og en referanse for menneskene i regionen. 

Balansen mellom verdighet, ro og synlighet er søkt ivaretatt på en tomt selv om den ligger i 

nærheten til E18. Tomten har en vakker bøkeskog som ligger mot tomtegrensen i syd. Ved å 



plassere bygget og publikumsfunksjonene opp mot skogsgrensen dannes et skjermet 

uterom. Adkomst for pårørende og mottaksrommet får ro og estetiske kvaliteter gjennom 

nærheten til skogen. 

Planløsningen er organisert i tre ulike hoveddeler som gjenspeiler de ulike funksjonene i 

anlegget – etterlattes fløy, personalfløy og krematorieteknisk fløy. Så og si alle rom i 

krematoriet skal kunne besøkes av publikum. De krematorietekniske rommene skal ha like 

stor grad av verdighet og kvalitet som publikumsarealene. Både ovnsrom, observasjonsrom 

og mottaksrom for fulgte kister har dører ut mot bøkeskogen hvor man kan trekke seg tilbake 

og få litt luft. 

Det er arkitektfirmaet Pushak AS i Oslo som har tegnet Vestfold krematorium. 

Løsninger og materialvalg 

Yttervegger er i bærende murverk med innvendig og utvendig vange i tegl i grå 

sjateringer. Utkragede overdekninger er i lys plasstøpt betong. Ytterdører og 

vinduer utføres i heltre. Himlinger utføres som trespilehimlinger. På taket 

anlegges et mose-sedum dekke. Det er overlys i kjølerom og i 

administrasjonsfløy. Gulvene har overflate i slipt og polert betong og heltre 

ask. Inventar utføres i heltre, metall, x-finér, betong, lær, tegl og larvikitt. Tegl 

og heltre er fuktregulerende og lavemiterende, dette vil bidra til gi et godt 

inneklima. Mye eksponerte tunge materialer gir minsket energiforbruk til kjøling 

og oppvarming av bygningen. Det dannes store mengder overskuddsvarme fra 

ovnene, som benyttes til vannbåren oppvarming av bygg og uteområder. 

Utenomhus 

Grøntanlegget utgjør ca 3 da. Det består av opparbeidelse av en større hage 

og to mindre hager i byggets innhukk og en liten kirsebærlund. Hagene 

opparbeides med bunndekkeplanter og trær. Planting av bøkehekker som 

avgrensende element opparbeides ved HC- parkeringen, 

https://www.pushak.no/om-pushak


publikumsparkeringen, ved bassenghagen og i vest i forlengelsen av 

hovedinngangen. Tre trær plantes på grusplassen i plantekummer. 

Trær plantes også i klynger ved driftsveien og på engarealet. Eng/grasbakke 

skal opparbeides på de ekstensive arealene innenfor entreprisegrensen. Det 

skal videre utføres reparasjonsarbeider i form av tilsåing av kanten mot den 

eksisterende bøkeskogen. 

Møblering består av spesialtegnede benker fra arkitekten. I entreprisen er det 

tatt med et fundament for hovedskiltet til krematoriet. 

 

 

 



Møte mellom Østre Agder-samarbeidet og begravelsesbyråer i samarbeidsregionen 

22.november 2021.  

 
Fra byråene så møtte det representanter for Slaatene, Konnestad, Conradi og Himle. På grunn av 

manglende oversikt hos Østre Agder så var Hellerdal dessverre ikke invitert. 

Byråene peker på at også kommunene Lillesand og Birkenes har behov for kremasjonsløsning. 

Kommunene bør ta inn over seg at opparbeiding drift og vedlikehold knyttet til en kistegrav over en 

20 års periode beløper seg til 12.000-14.000 kroner. Denne store kostnaden avspeiler seg i dag ikke i 

betalingsmodell for ulike begravelsesløsninger. 

Strengere HMS-regler vanskeliggjør gjenbruk av graver. Særlig kistegraver der plast har vært benyttet 

fra 1970-tallet representerer en stor utfordring i HMS-sammenheng. Deler av kirkegårder tas derfor 

ut av bruk i mange kommuner. Ingen kommuner i vår region har planer for å sanere graver med 

HMS-utfordringer. Blant annet Åmli har sperret et område på kirkegården. Sperrede områder kan 

benyttes til urner. 

Den avdøde eies av de pårørende. Manglende lovverk er en utfordring. Byråene har ingen 

forpliktelser knyttet kjølekapasitet. De peker også på at urnenedsettelser burde håndteres bedre. 

Pårørende med lang reisevei kan ikke få ordnet dette på kveldstid eller i helger. 

NAV er forpliktet til å dekke transport av kister til krematorium. En enkelt transport fra Vestfold 

krematorium i Sandefjord til Arendal kan beløpe seg til om lag kr.9.000. 

Tore Konnestad sitter på dokumentasjon på nye elektriske kremasjonsløsninger som han kan dele. 

Begravelsesbyråene opplever at interessen for bruk av kremasjon øker hele tiden, men at dagens 

betalingsordning virker som et hinder. I tilfeller der NAV bidrar til å dekke gravferd så dekkes ikke 

kremasjon. Derfor kan mennesker som ønsker kremasjon, men som ikke har økonomisk evne 

oppleve at dette blir umulig. 

Selv om det ligger et inntektsgrunnlag i lang transport for byråene så er de alle opptatt av at regionen 

får et lokalt kremasjonstilbud. Lange transporter av kister er ikke ønskelig hverken av etiske hensyn 

eller av miljømessige hensyn. 

En særlig utfordring er flere og store kister. De aller største må helt til Alfaset i Oslo. 

Begravelsesbyråene mener at tomt til et krematorium vil kunne finnes i mange kommuner. I møtet 

ble nevnt kraftverkstomta ved Fjæreheia i Grimstad som ett alternativ. Også i Tvedestrand, Froland 

og Lillesand er det pekt på aktuelle tomtealternativ. 

Det er ønskelig at kommunene står for utbygging av et krematorium, men hvis dette ikke lar seg 

gjøre så kan Konnestad vurdere å stå for dette mot en garanti for at kommunene kjøper tjenesten for 

en avtalt periode. I en utbygging er alle enige om at kjøle og frysekapasitet er en viktig faktor for 

arbeidsmiljø, etiske hensyn og beredskap. 

Byråene er i fellesskap innstilt på å belyse regionens behov for krematorium. 



Møteplan for 2023 Vedtatt

Østre Agder interkommunale

politisk råd IPR

Representantskapet

1.halvår 20.jan 17.feb 14.apr 25. og 26.mai 2023 16.jun

Arendal Vegårshei Risør Studiebesøk Froland

(kontaktmøte næringsforum)

2.halvår 01.sep 29.sep 03.nov 08.des

Grimstad Tvedestrand Åmli Gjerstad

Kommunedirektørutvalg

1.halvår 11.jan 08.feb 30. og 31. mars 2023 10.mai 07.jun

Arendal Arendal Budsjettseminar Arendal Arendal 

(kontaktmøte næringsforum)

2.halvår 23.aug 20.sep 25.okt 29.nov

Arendal Arendal Arendal Arendal

Felles formannskapssamling onsdag 2.februar kl.12.00-18.30

Rådmannsutvalg kl.08.30-13.00 Onsdager

Representantskapsmøte kl.09-13 Fredager

nb rådmannsutvalgets budsjettseminar 30. og 31.mars.

20.jan kontaktmøte næringsforum utvidet til kl.14.00
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-

Beskrivelse Opprinnelig
budsjett 2023

Opprinnelig
budsjett 2022

-

-

  1207 Østre Agder
-

1207001  Østre Agder sekretariat

233  Annet forebyggende helsearbeid

0  (Ingen prosjekt)

115000 Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise) 0 54 000

- Netto (Ingen prosjekt) 0 54 000

- Netto Annet forebyggende helsearbeid 0 54 000
-

290  Interkommunale samarbeid

0  (Ingen prosjekt)

101000 Fast lønn 862 482 853 803

104000 Overtidslønn 25 000 0

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 102 726 102 813

109900 Arbeidsgiveravgift 139 619 134 883

110000 Kontormateriell 15 000 5 000

111501 Matvarer til bevertning 60 000 40 000

112000 Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester 30 000 30 000

112002 Velferdstiltak ansatte 20 000 0

112008 Oppholdsutgifter ved reise 74 000 0

114000 Annonser reklame informasjon 13 022 18 022

114001 Gaver og blomster ved representasjon 5 000 0

115000 Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise) 44 218 44 218

117000 Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler 14 261 14 261

117001 Vedlikehold biler 10 000 0

117003 Drivstoff og olje 3 000 3 000

119000 Leie av lokaler og grunn 66 000 16 000

126000 Renholds- og vaskeritjenester 30 000 10 000

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 284 672 61 000

135000 Kjøp fra kommuner 74 000 86 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 139 989 39 321

170000 Refusjon fra staten 0 -100 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -139 989 -39 321

175000 Refusjon fra kommuner -1 074 000 -789 000

- Netto (Ingen prosjekt) 799 000 530 000

- Netto Interkommunale samarbeid 799 000 530 000

- Netto Østre Agder sekretariat 799 000 584 000
-

1207002  Østre Agder samhandlingsreform

233  Annet forebyggende helsearbeid

0  (Ingen prosjekt)

101000 Fast lønn 808 892 807 935

104000 Overtidslønn 32 000 10 000

105012 Telefongodtgjørelse mm - trekkpliktig 12 000 12 000

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 97 344 98 479

109050 Gruppelivsforsikring 1 000 1 000

109051 Ulykkesforsikring 1 000 1 000

109900 Arbeidsgiveravgift 133 983 130 907

110000 Kontormateriell 10 000 10 000
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111501 Matvarer til bevertning 34 781 30 000

112000 Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester 20 000 20 000

113000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 5 000 5 000

115000 Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise) 25 000 15 679

117000 Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler 60 000 60 000

119000 Leie av lokaler og grunn 0 16 000

120002 Datautstyr 4 000 4 000

126000 Renholds- og vaskeritjenester 0 5 000

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 175 000 75 000

130000 Kjøp fra staten 80 000 0

135000 Kjøp fra kommuner 54 000 54 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA -166 250 48 750

170000 Refusjon fra staten -200 000 0

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA 166 250 -48 750

175000 Refusjon fra kommuner -777 000 -779 000

- Netto (Ingen prosjekt) 577 000 577 000

- Netto Annet forebyggende helsearbeid 577 000 577 000

- Netto Østre Agder samhandlingsreform 577 000 577 000
-

1207005  Østre Agder alternativ til vold

233  Annet forebyggende helsearbeid

0  (Ingen prosjekt)

137000 Kjøp fra andre (private) 1 519 000 1 470 000

175000 Refusjon fra kommuner -374 000 -363 000

195000 Bruk av bundne driftsfond 0 -8 000

- Netto (Ingen prosjekt) 1 145 000 1 099 000

- Netto Annet forebyggende helsearbeid 1 145 000 1 099 000

- Netto Østre Agder alternativ til vold 1 145 000 1 099 000
-

1207006  Østre Agder felles veilys

332  Kommunale veier

0  (Ingen prosjekt)

101000 Fast lønn 667 718 664 386

104000 Overtidslønn 26 700 12 000

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 80 297 81 432

109900 Arbeidsgiveravgift 109 235 106 852

111501 Matvarer til bevertning 2 000 4 807

113004 Mobiltelefon ansatte (bruk, ikke kjøp av telefon) 6 000 8 000

115000 Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise) 4 050 4 000

116000 Kjøre- og diettgodtgjørelse - opplysningspliktig 15 000 19 523

135000 Kjøp fra kommuner 39 000 30 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 1 500 2 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -1 500 -2 000

175000 Refusjon fra kommuner -451 000 -443 000

- Netto (Ingen prosjekt) 499 000 488 000

- Netto Kommunale veier 499 000 488 000

- Netto Østre Agder felles veilys 499 000 488 000
-

1207007  Østre Agder e-helse og velferdsteknologi

120  Administrasjon

0  (Ingen prosjekt)
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109003 Arb.givers andel AKP - pensjon -945 0

109900 Arbeidsgiveravgift -133 0

- Netto (Ingen prosjekt) -1 078 0

- Netto Administrasjon -1 078 0
-

233  Annet forebyggende helsearbeid

0  (Ingen prosjekt)

101000 Fast lønn 664 445 688 445

102000 Vikarlønn 27 000 0

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 80 899 82 901

109900 Arbeidsgiveravgift 108 900 108 761

110000 Kontormateriell 5 000 5 000

111501 Matvarer til bevertning 20 000 20 000

112000 Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester 20 000 20 000

113000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6 000 10 000

114000 Annonser reklame informasjon 5 000 10 000

115000 Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise) 15 000 15 000

116000 Kjøre- og diettgodtgjørelse - opplysningspliktig 15 000 15 000

119000 Leie av lokaler og grunn 7 000 7 000

120002 Datautstyr 5 000 10 000

126000 Renholds- og vaskeritjenester 6 000 6 000

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 186 834 172 893

135000 Kjøp fra kommuner 30 000 30 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 60 208 60 223

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -60 208 -60 223

175000 Refusjon fra kommuner -648 000 -649 000

194000 Bruk av disposisjonsfond -35 000 -35 000

195000 Bruk av bundne driftsfond -36 000 -36 000

- Netto (Ingen prosjekt) 483 078 481 000

- Netto Annet forebyggende helsearbeid 483 078 481 000

- Netto Østre Agder e-helse og velferdsteknologi 482 000 481 000
-

1207008  Østre Agder nærings- og samfunnsutvikling

120  Administrasjon

0  (Ingen prosjekt)

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon -932 0

109900 Arbeidsgiveravgift -132 0

- Netto (Ingen prosjekt) -1 064 0

- Netto Administrasjon -1 064 0
-

325  Tilrettelegging og bistand for næringslivet

0  (Ingen prosjekt)

101000 Fast lønn 725 530 734 430

102000 Vikarlønn 30 000 0

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 88 397 88 438

109900 Arbeidsgiveravgift 118 994 116 024

110000 Kontormateriell 7 000 7 000

111501 Matvarer til bevertning 25 000 25 000

113000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 4 000 4 000

113004 Mobiltelefon ansatte (bruk, ikke kjøp av telefon) 8 379 10 000

114000 Annonser reklame informasjon 10 000 15 000
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115000 Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise) 15 000 20 000

116001 Kilometergodtgjørelse - opplysningspliktig 20 000 25 000

119000 Leie av lokaler og grunn 0 16 000

119500 Avgifter, gebyrer og lisenser 4 764 4 764

126000 Renholds- og vaskeritjenester 0 5 344

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 100 000

135000 Kjøp fra kommuner 44 000 20 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 7 345 39 336

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -7 345 -39 336

175000 Refusjon fra kommuner -631 000 -633 000

195000 Bruk av bundne driftsfond 0 -47 000

- Netto (Ingen prosjekt) 470 064 511 000
-

10  BudBev BS-vedtak

194000 Bruk av disposisjonsfond 0 -43 000

- Netto BudBev BS-vedtak 0 -43 000

- Netto Tilrettelegging og bistand for næringslivet 470 064 468 000

- Netto Østre Agder nærings- og samfunnsutvikling 469 000 468 000
-

1207010  Østre Agder FOU - helse

233  Annet forebyggende helsearbeid

0  (Ingen prosjekt)

135000 Kjøp fra kommuner 30 000 0

- Netto (Ingen prosjekt) 30 000 0
-

7189  DRIFTSPRO. FOU Helse Østre Agder

116001 Kilometergodtgjørelse - opplysningspliktig 15 000 0

170000 Refusjon fra staten 0 -750 000

- Netto DRIFTSPRO. FOU Helse Østre Agder 15 000 -750 000
-

7274  Agder Helseklynge

101000 Fast lønn 338 000 0

104000 Overtidslønn 14 000 0

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 41 184 0

109900 Arbeidsgiveravgift 55 439 0

111501 Matvarer til bevertning 10 000 22 000

115000 Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise) 10 000 220 000

119000 Leie av lokaler og grunn 12 000 8 000

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 4 377 0

135000 Kjøp fra kommuner 200 000 0

137000 Kjøp fra andre (private) 0 700 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 4 094 2 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -4 094 -2 000

175000 Refusjon fra kommuner -285 000 0

194000 Bruk av disposisjonsfond -80 000 -100 000

195000 Bruk av bundne driftsfond -80 000 -100 000

- Netto Agder Helseklynge 240 000 750 000

- Netto Annet forebyggende helsearbeid 285 000 0

- Netto Østre Agder FOU - helse 285 000 0
-

1207011  Østre Agder oppvekst

120  Administrasjon
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0  (Ingen prosjekt)

101000 Fast lønn 0 174 150

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon -236 20 951

109900 Arbeidsgiveravgift -33 27 510

112008 Oppholdsutgifter ved reise 0 4 410

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 0 1 103

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA 0 -1 103

185000 Overføring fra kommuner 0 -270 000

- Netto (Ingen prosjekt) -269 -42 979
-

7580  DRIFTSPRO. Desentralisert kompetanseutvikling

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon -472 459

109900 Arbeidsgiveravgift -66 65

- Netto DRIFTSPRO. Desentralisert kompetanseutvikling -538 524
-

7585  DRIFTSPRO - Barnehage REKOMP

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon -236 228

109900 Arbeidsgiveravgift -33 33

- Netto DRIFTSPRO - Barnehage REKOMP -269 261

- Netto Administrasjon -1 076 -42 194
-

201  Barnehage

7585  DRIFTSPRO - Barnehage REKOMP

101000 Fast lønn 351 000 162 910

102000 Vikarlønn 7 000 0

105022 Kilometergodtgjørelse - trekkpliktig 8 000 0

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 41 886 19 386

109900 Arbeidsgiveravgift 56 383 25 703

111501 Matvarer til bevertning 20 000 0

112008 Oppholdsutgifter ved reise 5 000 0

113000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 5 000 0

115000 Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise) 1 456 231 1 242 501

116001 Kilometergodtgjørelse - opplysningspliktig 15 000 15 000

117000 Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler 10 000 10 000

119000 Leie av lokaler og grunn 3 000 3 000

126000 Renholds- og vaskeritjenester 1 500 1 500

135000 Kjøp fra kommuner 20 000 20 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 6 125 3 625

170000 Refusjon fra staten -1 400 000 -1 500 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -6 125 -3 625

195000 Bruk av bundne driftsfond -600 000 0
-

202  Grunnskole

0  (Ingen prosjekt)

101000 Fast lønn 351 000 63 775

102000 Vikarlønn 7 000 0

105022 Kilometergodtgjørelse - trekkpliktig 8 000 0

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 41 886 7 680

109900 Arbeidsgiveravgift 56 384 10 075

110000 Kontormateriell 10 000 10 000

111501 Matvarer til bevertning 20 000 20 000

112008 Oppholdsutgifter ved reise 5 000 0
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113000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 5 000 10 000

114000 Annonser reklame informasjon 10 000 10 000

115000 Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise) 20 000 66 664

117000 Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler 15 000 15 000

119000 Leie av lokaler og grunn 6 000 6 000

120002 Datautstyr 11 076 10 000

126000 Renholds- og vaskeritjenester 3 000 3 000

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 21 730 0

135000 Kjøp fra kommuner 10 000 10 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 21 702 16 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -21 702 -16 000

185000 Overføring fra kommuner -344 000 0

- Netto (Ingen prosjekt) 257 076 242 194
-

7580  DRIFTSPRO. Desentralisert kompetanseutvikling

101000 Fast lønn 351 000 325 820

102000 Vikarlønn 7 000 0

105022 Kilometergodtgjørelse - trekkpliktig 8 000 0

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 41 886 38 773

109900 Arbeidsgiveravgift 56 384 51 408

110000 Kontormateriell 5 000 5 000

111501 Matvarer til bevertning 10 000 10 000

112008 Oppholdsutgifter ved reise 5 000 0

113000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 5 000 4 000

114000 Annonser reklame informasjon 5 000 5 000

115000 Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise) 1 095 740 350 009

119000 Leie av lokaler og grunn 6 000 6 000

126000 Renholds- og vaskeritjenester 3 000 3 000

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 81 990 81 990

135000 Kjøp fra kommuner 19 000 19 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 27 748 26 248

170000 Refusjon fra staten -1 100 000 -900 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -27 748 -26 248

195000 Bruk av bundne driftsfond -600 000 0
-

7586  Kompetanseløftet

101000 Fast lønn 351 000 255 101

102000 Vikarlønn 7 000 0

105022 Kilometergodtgjørelse - trekkpliktig 8 000 0

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 41 886 30 719

109900 Arbeidsgiveravgift 56 383 40 301

110000 Kontormateriell 15 000 15 000

112008 Oppholdsutgifter ved reise 5 000 0

114000 Annonser reklame informasjon 10 000 10 000

115000 Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise) 821 731 914 879

117000 Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler 10 000 10 000

119000 Leie av lokaler og grunn 6 000 6 000

126000 Renholds- og vaskeritjenester 3 000 3 000

135000 Kjøp fra kommuner 15 000 15 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 12 250 11 000

170000 Refusjon fra staten -750 000 -1 300 000
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172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -12 250 -11 000

195000 Bruk av bundne driftsfond -600 000 0

- Netto Grunnskole 257 076 242 194

- Netto Østre Agder oppvekst 256 000 200 000
-

- Netto 4 512 000 3 897 000
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