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16/22 Prioritert satsing på Arealregnskap: Status og avgrensninger  

Presentasjon av status på arbeid med arealregnskap ved avdelingsleder for plan i Agder 

fylkeskommune Ingvild Skjong og avdelingsleder for analyse i Agder fylkeskommune Gunnar Ogwyn 

Lindaas.  

Hva saken gjelder Sekretariatsleder ber rådet drøfte satsingens innretning, organisering og 

målområder. Det er særlig behov for å drøfte avgrensninger opp mot andre mulige satsinger som kan 

initieres i forum for klima og miljø.  

Møtebehandling:  

Avdelingsledere Ingvild Skjong og Gunnar Ogwyn Lindaas gav presentasjon av status på arbeidet med 

arealregnskap.  

Arbeidet eies og ledes av Område for Analyse og plan i Agder fylkeskommune og det utvikles nå et 

problemnotat.  

Det arbeides på to nivåer:  

1. Det er utarbeidet et overordnet regionalt arealregnskap og det jobbes med hvordan dette kan 

eller skal tas i bruk. Regionalt arealregnskap kan bl.a. egne seg som kunnskapsgrunnlag i arbeidet 

med å sette mål og ambisjoner i Regional planstrategi som skal vedtas i 2024.  

2. Det er utviklet et kommunalt arealregnskap for Arendal kommune. Tvedestrand, Lillesand, Risør og 

Østre Agder er nå interesserte i å få utviklet henholdsvis kommunale- og Østre Agder regionalt 

arealregnskap.  

Verktøyet kan brukes på både regionalt og kommunalt nivå til å sammenligne kommuneplan(er) med 

ulike datakilder for å generere et komplett regnskap over arealutviklingen. Det vil kreve noe innsats å 

kvalitetssikre datakildene, men målet er å gjøre dette innenfor ordinær drift gjennom å lage 

reproduserbare modeller. Slike modeller kan brukes på nye kommuneplaner for å generere lokale 

regnskap. Det arbeides også med å kartlegge hvordan man kan veilede kommuner med ulike behov i 

bruken av arealregnskap.  

Verktøyet er utviklet med tanke på å kunne bygge på flere datakilder på sikt. Gode heldekkende 

datakilder for naturregnskap er fortsatt et stykke unna men det jobbes med metoder og rammer for 

dette nasjonalt. Arealregnskap må uansett ligge i bunn, derfor er det hensiktsmessig å bruke 

arealregnskap slik det presenteres her og bygge på et naturregnskap på sikt når disse tingene er på 

plass.  

Piloten fra Arendal følges nå opp med KDD og det er tydelig at Agder er på samme spor med arbeidet 

som gjøres nasjonalt innenfor areal- og naturregnskap.  

16.1 Rådsmedlemmene er svært fornøyde med arbeidet som gjøres. Det er enighet om at denne 

typen datagrunnlag har stor verdi både for kommuner, næringsliv og statlige myndigheter.  

Rådsmedlemmene er enige om at arealregnskap og arealbudsjett ikke i seg selv løser problemer, 

men at det kan bidra til å få frem ny kunnskap, avmystifisere debatten om arealbruk samt 

bevisstgjøre og skape nye muligheter for forståelse og dialog.  



Rådsmedlemmene roser også hastigheten i arbeidet.  

Videre er rådsmedlemmene svært fornøyd med hvor raskt temaet om arealbruk har blitt løftet til 

topps på den regionale agendaen. Agder fremstår nå som ‘helt i front’ på dette tema.  

Arbeidet drives videre av Område for Plan og analyse i Agder fylkeskommune 



1. juli 2022 

Nye kommunale samarbeidsformer for 
areal- og naturforvaltning: Østre Agder som 
pilot 
-En prioritert satsing i #vårtagder samarbeidet 

1.juni ba Østre Agder interkommunale politiske råd Agder fylkeskommune om bistand til å etablere et 

samarbeidsprosjekt mellom de 8 kommunene i Østre Agder knyttet til utviklingen av felles verktøy og 

retningslinjer for verdisetting av arealer ifm. etableringen av Morrow batterifabrikk.  

På bakgrunn av dette har strategisk råd for forum for klima og miljø 9. juni 2022 anbefalt å gjøre Østre 

Agder til en pilot for nye kommunale samarbeidsformer på areal- og naturforvaltning ifm. utvikling-, 

bearbeidelse- og oppfølging av større arealinngrep. 

Målet for satsingen i første omgang er at kommunene i Østre Agder enes om kompensasjonsordninger 

for arealinngrepene knyttet til etableringen av Morrow.  

Det forventes at erfaringene fra prosessen kan overføres til andre regioner og på sikt resultere i nye 

retningslinjer og/eller metoder for samarbeid på tvers av kommunegrenser om areal- og naturspørsmål 

som kan ha nasjonal verdi.  

Formålet er å oppnå en mer bærekraftig arealforvaltning enn dagens praksis. 

Det er særlig viktig å se denne satsingen i sammenheng med utviklingen av kommunalt og regionalt 

arealregnskapsverktøy, Strategi for kraftforedlende industri på Agder - Agder fylkeskommune 

(agderfk.no) og etablering av et offentlig-privat spleiselag for et regionalt fond for naturrestaurering i 

Agder. 

Satsingen skal også bidra til å styrke kommunenes og de interkommunale politiske råds kapasitet til å 

samarbeide strategisk og målrettet om komplekse arealspørsmål på tvers av kommunegrenser og 

sektorer. 

 

Fremdrift og finansiering 

Satsingen initieres høsten 2022, med en tidshorisont på 12-18 måneder. Satsingen eies formelt av Østre 

Agder IPR. Agder fylkeskommune stiller med prosessledelse. 

Det er ønske om å nedsette en arbeidsgruppe bestående av Østre Agder IPR, fylkeskommunen og KS for 

å skissere rammer, ressursbehov og fremdriftsplan for satsingen, samt innhente nødvendig forankring. 

Forum for klima og miljø og FOU-nettverket i #vårtagder blir viktig i gjennomføringen av satsingen. 

 

Bakgrunn 

Som en oppfølging av FN’s naturpanel sin rapport om biodiversitet og økosystemtjenester er det et 

ønske om å ta i bruk arealregnskap og innføre målsettinger om arealnøytralitet både nasjonalt, regionalt 

og lokalt.  Kommuner som blir vertskap for større industrietableringer, vil få særlige utfordringer med å 

oppnå arealnøytralitet. Østre Agder IPR og Arendal kommune har derfor lansert tanken om å se på 

arealnøytralitet i en regional sammenheng på Agder. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om 

relevant metodikk og strategiske grep for dette arbeidet. 

https://agderfk.no/_f/ifaf6c57f-6f62-4727-8d4f-fde371e2d708/referat-fra-strategisk-rad-for-forum-for-klima-og-miljo-09juni-2022.pdf
https://agderfk.no/_f/ifaf6c57f-6f62-4727-8d4f-fde371e2d708/referat-fra-strategisk-rad-for-forum-for-klima-og-miljo-09juni-2022.pdf
https://agderfk.no/_f/ifaf6c57f-6f62-4727-8d4f-fde371e2d708/referat-fra-strategisk-rad-for-forum-for-klima-og-miljo-09juni-2022.pdf
https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/planer-og-strategier/strategi-for-kraftforedlende-industri-pa-agder/
https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/planer-og-strategier/strategi-for-kraftforedlende-industri-pa-agder/
https://agderfk.no/_f/ifaf6c57f-6f62-4727-8d4f-fde371e2d708/referat-fra-strategisk-rad-for-forum-for-klima-og-miljo-09juni-2022.pdf
https://agderfk.no/_f/ifaf6c57f-6f62-4727-8d4f-fde371e2d708/referat-fra-strategisk-rad-for-forum-for-klima-og-miljo-09juni-2022.pdf
https://ipbes.net/global-assessment


Utredning av arealer med verdisetting for bruk og vern 
 

Representantskap: 

 

Sak 23/22  Samspill mellom representantskapet og Østre Agder næringsforum vedrørende 

prioriterte påvirkningsområder for å skape en ønsket samfunnsutvikling i 

regionens  
kommuner. 
 

Til møtet forelå det en anbefaling fra Østre Agder næringsforum som ble 

framlagt av leder i forumet Bård Vestøl Birkedal. Denne ble drøftet og justert i 

representantskapet. 

Vedtak: 

- Kommunedirektørutvalget bes utarbeide et forslag til utforming 

av regionalt arealregnskap med omfang, målsetninger, utforming, og 

rapportering som legges frem for representantskapet i løpet av 6 mnd.  
 

- Østre Agders prioriterer fire satsinger mot industrialiseringsstrategien: 

1. Batteri med hele verdikjeden 

2. Trebearbeidende industri / Biozin  

3. Blå vekst  

4. UiA 
 

- Østre Agder står samlet om Jordøya og Eyde Material Park for 

utbygging av strømnett i vår region. Videre prioritering for strømnett 

legges på bakgrunn av arealregnskap for Østre Agder. 
 

Kommunedirektørutvalg: 

 

28/22 Felles utredning av arealer med verdisetting for bruk og vern. 

 Kommunedirektørene drøftet utredningsarbeidet knyttet til arealregnskap der en må 
legge til grunn følgende forutsetninger: 

 Arbeidet som skjer innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet må skje i 
tett kontakt med det pågående arbeid i regi av Agder fylkeskommune på 
feltet. For å legge til rette for god samarbeid med dem så vil fylkesdirektør 
Anita Henriksen internt drøfte hvem eventuelt hvilke fagpersoner i 
fylkeskommunen som trekkes inn i arbeidet som skal gjøres i Østre Agder-
regi. Den/disse skal også sikre at en unngår dobbeltarbeid i det videre 
utredningsarbeid. Arbeidsgruppen som kommunedirektørutvalget utpekte 
skal kunne fungere som referansegruppe for fylkeskommunens arbeid i 
forhold til kommunene i Østre Agder. 

 Kommunedirektørutvalget opplever at begrepet arealregnskap må presiseres. 
I en slik prosess må Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune bidra til 
klargjøring. 

 Med bakgrunn i at kommunedirektørutvalget er usikre på hvilket oppdrag 
som konkret skal gis knyttet til metodikk for å etablere arealregnskap for 



kommunene i regionene utfordres arbeidsgruppen, som representanter for 
de fremste fagmedarbeiderne i kommunene, til å komme med forslag til mål 
og framgangsmåte. Representantskapet har signalisert vilje til å hente midler 
fra fond ved behov for ekstern bistand når arbeidsgruppen starter arbeidet 
med arealregnskap. 

 Østre Agder kommunedirektørutvalg er opptatt av å være tett koblet på 
prosessene knyttet til arbeidet med iverksetting av Regionplan Agder 2030. 
Fylkesdirektør Anita Henriksen fikk signaler på at hun kan reise saker av 
relevans for regionplanprosessen i utvalget ved behov. 

 Vedtak: 

 Under henvisning til punktene i utvalgets drøfting utfordres sekretariatet til å samle 
arbeidsgruppen og representanter utpekt av fylkesdirektøren til en workshop med 
sikte på å drøfte mål og innhold for arbeid med arealregnskap i 
samarbeidskommunene.   

 
Utdrag av utkastet til Strategi for kraftforedlende industri på Agder kap.5 

Areal og naturforvaltning 

 

Industriareal med tilrettelagt infrastruktur er nødvendig for å sikre etablering av ny industri. Nye 

prosessindustrianlegg kan ha behov for regulerte areal i størrelsesorden 100 – 1000 mål. Skal arealer 

i Agder være aktuelle for nye større industrietableringer må reguleringsplaner, konsesjoner, 

høringsrunder og andre offentlige tillatelser skje raskt. Da må aktuelle områder allerede være ferdig 

konsekvensutredet og regulert både for første byggetrinn og for utvidelser. 

 

Spesielt viktig er det at planlagte arealinngrep imøtekommer kravene i EUs taksonomi (bl.a. økologisk 

bæreevne). Regulering av større tomter for ny industri må derfor skje på bakgrunn av en helhetlig 

vurdering av den totale arealutviklingen i Agder og et godt kunnskapsgrunnlag om naturmangfold. En 

mer systematisk og helhetlig tilnærming til arealforvaltning i både et kommunalt og regionalt 

perspektiv vil kunne bidra til å avveie regionale samspillseffekter mellom energiomstilling, 

klimatilpasning, naturforvaltning og klimapolitikk i valg av nye tomter. Dette vil kunne senke 

konfliktnivået og øke tempoet i offentlige beslutningsprosesser knyttet til areal og nødvendig 

infrastruktur.   

 
Kommuner som kan ha aktuelle lokaliteter for kraftforedlende industri bør ta stilling til dette 
gjennom en helhetlig arealstrategi til kommuneplanen. Dette innebærer også å sette målsettinger 
om ivaretakelse av naturmangfold og økosystemtjenester, og at inngrep som ikke er tuftet på 
samfunnsmessig svært viktige aktiviteter begrenses til fordel for den kraftforedlende industrien. Det 
må arbeides for å sikre gode beslutningsgrunnlag tidlig, ved å prioritere gjennomføring av 
naturtypekartlegging i områder med potensiale for industri. Områder som bør skjermes av hensyn til 
naturmangfold må tidlig identifiseres, for å unngå prosesser som ikke kan føre til mål. Dette 



innebærer også at regionen og kommunene må vurdere å ta en mer aktiv rolle i selv å identifisere 
egnede areal. 

 

En mer systematisk og strategisk tilnærming til arealforvaltning på både kommunalt og regionalt nivå 
vil være et klart konkurransefortrinn for Agder. Gode konsekvensutredninger av arealbruken vil 
fungere som risikodempende for kapitalen, regional dialog vil sikre en mer proaktiv tilrettelegging av 
arealer, samt styrke den regionale gjennomføringskraften og Agders posisjon nasjonalt. 

 

Til støtte for arbeidet med å utarbeide arealstrategier og mål for arealforvaltningen, vil føring av 
arealregnskap kunne være et nyttig verktøy. Arealregnskap vil gi oversikt over arealressurser og 
sammen med kunnskap om naturmangfold gi et godt grunnlag for arealprioriteringer med tanke på 
både bruk, ivaretakelse og kompenserende tiltak, som for eksempel kan være 
reetablering/restaurering av natur. Kommuneplanens arealdel vil være arealbudsjettet, som da gir et 
samlet bilde av planlagte disposisjoner. Dette kan sees i både et kommunalt og et regionalt 
perspektiv, hvor det overordnede målet bør være at det legges til rette for en bærekraftig vekst der 
naturmangfold og viktige økosystemfunksjoner blir ivaretatt. 

 

Strategitilråding 

 Kunnskapsgrunnlaget om arealendringer og naturmangfold i regionen må økes for å 
forebygge konflikter, samt ivareta naturmangfold og økosystemtjenester 

 Nye industriareal må velges etter en helhetlig vurdering av samlet arealbruk og kunnskap om 
naturmangfold i Agder for å sikre bærekraftig utvikling  

 



Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

 

 

 

Utkast til behandling under kommunedirektørutvalgets møte 24.august 2022 sak 38-22: 

Til 

Agder fylkeskommune ved Fylkesordfører Arne Thomassen  

 

2.september 2022 

 
 

Uttale til forslaget til strategi for kraftforedlende 
industri på Agder 

Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) er invitert til å komme med en uttale til forslaget og 
behandlet dette i sitt representantskapsmøte 2.september 2022 sak xx/22 og vedtok der følgende: 

1. Fokus for strategien 
Representantskapet registrerer at det foreliggende forslag til strategi kun omfatter 
kraftforedlende industri.  Dette oppfattes som sterkt innskrenkende i forhold til de ønsker 
som lå til grunn for at Østre Agder IPR anmodet fylkeskommunen om utarbeidelse av en 
industrialiseringsstrategi. Tittelen for strategien bør endres slik at den dekker en helhetlig 
bærekraftig industrisatsing. Da forutsetter representantskapet at også trebearbeidende 
industri, offshore wind og kompetanse basert industriutvikling, fanges opp av strategien. 
Etableringen av Morrow Batteries i Arendal har flere fundament. Grønn energi er en av 
disse, men utviklingskompetanse og materialkompetanse er også en helt nødvendig faktor 
for å lykkes med batteriindustri.  
 
Definisjonen på kraftforedlende industri er slik vi forstår det kjemisk industri, metallindustri 
og mineralsk industri. Dette oppleves som for begrensende i forhold til en bred tilnærming 
til en industrialiseringsstrategi jfr intensjonen som lå bak vedtaket i representantskapet i 
Østre Agder-samarbeidet IPR(saksnr.23/22). 

En slik utvidelse av strategien til å bli en strategi for bredere industriutvikling er godt 
forankret i Regionplan Agder 2030 der det legges vekt på å være en kunnskapsregion med 
ambisjoner til å være verdensledende på kompetanse på ulike felt. 

2. Infrastruktur 
Strategitilrådningene i kap.4 støttes. 
 
Representantskapet ønsker samtidig mer oppmerksomhet omkring andre viktige punkt 
knyttet til infrastruktur. Østre Agder IPR vil peke på viktigheten av også å sikre god kvalitet 
og høy hastighet på fibernett. Gode stamveier og regionale veier, samt tilgang til jernbane 
og havner i landsdelen er nevnt i strategien, men i liten grad konkretisert.  
 
Godt utbygd kollektivtilbud er viktig infrastruktur for regionalt bo- og arbeidsmarked. 
Nasjonalt og internasjonalt tilbud innen lufttransport mangler omtale. God infrastruktur er 
viktige forutsetninger for å lykkes under iverksetting av strategien og derigjennom kunne 
realisere landsdelens potensial for vekst innenfor bærekraftig industri i alle deler av Agder. 
 



Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

 
3. Arealforvaltning 

Hensynet til opprettholdelse av biologisk mangfold og til opprettholdelse av 
produksjonskapasitet i landbruket tilsier at husholdering med arealer er nødvendig for å 
bidra til en bærekraftig utvikling. Transformasjon av utbygde areal for å ivareta nye behov, 
bør inngå som et mål for strategien. Derfor bør strategien redegjøre for hvordan pkt.8 i det 
nye taksonomiregelverket som innføres fra 2022 vil gi føringer for nye store industrielle 
etableringer på Agder.  
 
Arendal kommune opplever at styring av arealbruk basert på bransjehensyn vil være viktig. 
Dette ønsker kommunen å få til i Eyde Material Park, men er usikker på om Plan- og 
bygningsloven gir tilstrekkelig hjemmel for slik avgrensing.  
 
Supplerende arealtilgang i omliggende kommuner er viktig for utvikling av et bredt spekter 
av virksomheter som kan styrkes ved nærhet til en større etablering, selv om de ikke 
trenger å legges til de store sammenhengende næringsarealene. Representantskapet vil 
derfor peke på viktigheten av at alle fylkets kommuner tilrettelegger for videre utvikling av 
industrielle virksomheter. 

Representantskapet støtter strategiens anbefaling om at det utarbeides arealregnskap i alle 
fylkets kommuner. Arealregnskap bør også utarbeides og vurderes regionalt i tillegg til i 
hver enkelt kommune, da større industrietableringer og -satsinger også vil ha regionale 
effekter. 

Det forutsetter styrket innsats for å kartlegge biologisk mangfold. Kunnskapsgrunnlaget for 
ulike deler av fylket varierer og derfor er det behov for mer omfattende kartlegging. 
 
Områder som kan egne seg for tilbakeføring fra utbyggingsområde til naturmark må 
kartlegges med sikte på å kompensere for at naturområder blir tatt i bruk. 
Representantskapet har forventning om at det skal utarbeides retningslinjer og beskrivelse 
for mulige kompenserende tiltak med sikte på å begrense miljøkonsekvenser.  

Representantskapet mener at det som står under vertskapsattraktivtet om areal avklaringer 
bør flyttes til punkt.5 Areal og naturforvaltning. 

Strategien legger til grunn at aktuelle arealer skal være konsekvensutredet og regulert. 
Mange norske kommuner har i tidligere tider erfart at å legge store summer i opparbeiding 
kan binde opp begrensede kommunale ressurser over tid. Hvis en gjennom behandlingen 
av kommuneplanens arealdel kan legge til grunn grundige konsekvensutredninger så bør 
aktuelle arealer være avklart for bruk opp mot Statsforvalteren og overfor fylkeskommunen. 
Faren for at det legges ned innsigelser i den videre planleggingsprosess bør da være liten. 
Dette fordrer at kommunestyrer/bystyrer har eierskap til, og respekterer føringene som 
ligger i kommuneplanens arealdel.  

Representantskapet forutsetter at den nye statlige batteristrategien også er førende for 
hvordan Statsforvalter og regionale myndigheter skal behandle kommunenes forslag til 
store industrietableringer innen batteriverdikjeden. Samtidig må kommunen sammen med 
private støttespillere evne å gjennomføre gode og raske reguleringsplanprosesser når en 
utbygging er i samsvar med kommuneplanens arealdel. 

 
4. Rekruttering av arbeidskraft nasjonalt og internasjonalt 

Internasjonale undersøkelser viser at Norge på mange felt har utfordringer knyttet til å gi 
utenlandsk arbeidskraft gode erfaringer når de arbeider i landet. Vi har særlig dårlige 
resultater knyttet til boligtilbud, opplevelse av integrering, mattilbud og jobb til 
ektefelle/partner. Strategien bør ha en aktiv tilnærming til de faktiske utfordringer vi står 
overfor ved rekruttering av internasjonal arbeidskraft.  
 



Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Systematisk og regelmessige behovsanalyser i arbeidsmarkedet som strategien tar til orde 
for vil være et godt hjelpemiddel for å skape oversikt over hvor tilgangen på kompetent 
arbeidskraft er begrenset. På side 16 i 1.avsnitt er en uklar på hvordan arbeidet med å 
skaffe tilgang på arbeidstakere med ønsket kompetanse skal organiseres. Det er 
representantskapets oppfatning at det nødvendigvis må bli et offentlig-privat samarbeid da 
det er virksomhetene som har kjennskap til sine behov, mens det offentlige må sikre at 
egne behov blir ivaretatt. 
 

5. Etablering av industriparker i Agder 
 
Representantskapet støtter at det etableres et tilstrekkelig antall industriparker i Agder for å 
utnytte de konkurransefortrinn vi har. 
 
 

6. Regional tjeneste i Agder 

I kap.10 Oppsummering under vertskapsattraktivitet foreslår strategien at det etableres en 
regional tjeneste med ansvar for å bistå kommunene med ressurser, koordinering, 
erfaringsoverføring og samarbeid opp mot Invest in Norway.  

Kommunenes rolle for å tilrettelegge for internasjonale industrietableringer er avgjørende 
for å lykkes. Dersom Agder fylkeskommune skal ha en sentral rolle i arbeidet må 
fylkeskommunen utvikle kompetanse vedrørende internasjonale industrietableringer, og 
samarbeide nært med kommunene om dette. 

Østre Agder-samarbeidet IPR ser fram mot å få en strategi for Agder på plass så raskt som 
fylkestinget kan ta stilling til denne. 

 

 

For Østre Agder-samarbeidet IPR (interkommunalt Politisk Råd) 

 

Robert Cornels Nordli 

Leder for representantskapet og ordfører i Arendal kommune 



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. 



























66/21 Grønne innkjøp – initiativ til etablering av felles ressurs  

Camilla Holm Nilsen innkjøpsmedarbeider ved økonomistaben i Arendal kommune og Ragnhild Marie 

Hammer klima- og miljørådgiver i planstaben i Arendal presenterte tanker omkring å søke statlig 

finansiering fra ordningen Klimasats for å få på plass kompetanse som kan bidra til økte fokus på 

kommunenes miljøansvar knyttet til innkjøp og sirkulærøkonomi. I møtet ble det bedt om at også 

tiltak for at lokalt næringsliv skal kunne styrke sin konkurranseposisjon når det gjelder miljøkriterier i 

offentlige anskaffelser bør være et mål i prosjektarbeidet. Under gjennomføring av prosjektet utgjør 

arbeidsinnsats fra de kommuner som velger å delta den lokale egeninnsatsen i prosjektet.  

Vedtak:  

Østre Agder rådmannsutvalg anmoder Arendal kommunen, på vegne av Østre Agder samarbeidet, å 

utarbeide et grunnlag for å kunne søke aktuelle finansieringskilder om bidrag til et tidsavgrenset 

engasjement. Søknaden legges fram for godkjenning i representantskapets møte 21.januar 2022. 

Ved en feil fra sekretariatet så ble sakene uteglemt under representantskapsmøtet 21.januar 2022. 

Derfor er ikke innsendingen av søknaden forankret i representantskapet. 



Utskrift fra møtet Østre Agder kommunedirektørutvalg 25.august 2021: 

49/21 Revisjon av økonomireglementet for Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd)  

Sekretariatsleder redegjorde for utkastet.  

Vedtak:  

Under punktet Regnskapsavslutning 5.avsnitt endres maksgrense fra 1 til 2 mill.kr. for 

sekretariatsfond og for prosjektfond. Østre Agder rådmannsutvalg anmoder sekretariatet om å be å 

be økonomiavdeling og kommunerevisjonen om synspunkt på det foreliggende utkast til 

økonomireglement før det legges fram for representantskapet for godkjenning. 



Utkast til behandling i kommunedirektørutvalgets møte 24.august 2022 sak 

44/22: 

Reglement for økonomihåndtering i Østre Agder-samarbeid IPR 

(Interkommunalt Politisk råd) 

Reglementet legges fram til godkjenning under representantskapet møte 2.september 2022 sak 

xx/22. 

Reglementet legger til grunn gjeldende økonomihåndbøker i Arendal kommune 

 

Prinsipper for utgiftsdekning for vertskommuner i Østre Agder-samarbeidet IPR. 

1.  Avtalen er basert på at oppgaven som vertskommune for interkommunale samarbeid i Østre 

Agder-samarbeidet IPR er en oppgave som en medlemskommune påtar seg for det interkommunale 

samarbeidet permanent eller for en tidsbegrenset periode. 

Alle samarbeid som forutsetter bidrag fra de samarbeidende kommuner skal bygge på en 

samarbeidsavtale som kommunestyrer/bystyrer har godkjent. Utgiftsfordeling ved interkommunale 

samarbeid fastsettes i samarbeidsavtalen ut fra prinsippene for betalingsmodeller i interkommunale 

samarbeid vedtatt i sak 37/18 i daværende styre for samarbeidet, nåværende representantskap. 

2.  Vertskommunen påtar seg arbeidsgiveransvar for medarbeidere i det interkommunale 

samarbeidet på linje med egne ansatte, herunder lønn og pensjonsforpliktelser. Medarbeidere kan 

være fast ansatt eller engasjert for en tidsavgrenset periode. 

Østre Agder-samarbeidet IPR er forpliktet til å refundere vertskommunen for alle utgifter til lønn, 

sosiale utgifter og pensjon.  

3.  Dersom Østre Agder-samarbeidet IPR frikjøper medarbeidere i samarbeidskommunene så 

skal det baseres på en skriftlig avtale som fastslår tidsperioden frikjøpet gjelder for.  

4.  Vertskommunen er forpliktet til å stille arbeidsplass til rådighet for medarbeidere i Østre 

Agdersamarbeidet IPR med utredningsoppgaver, sekretariatsoppgaver og lignende. Vertskommunen 

kan kreve refunderte tilsvarende 4% av samlede driftsutgiftene til dekking av overheadkostnader og 

husleie. Østre Agder-samarbeidet IPR skal dekke utgifter til renhold av egne lokaler og 

parkeringsutgifter.  

5.  Alle utgifter for ansatte i sekretariatet vedrørende reiser, deltakelse på konferanser, 

konsulenter, arrangement skal dekkes over budsjettet til Østre Agder-samarbeidet IPR. 

6.  Momskompensasjon knyttet til driften av samarbeidet fratrekkes Østre Agder-samarbeidets 

utgifter. 

 

Prinsipper for utgiftsdekning ved møter i styret, rådmannsutvalg, fag forum og fagutvalg i Østre 

Agder-samarbeidet IPR. 

1. Kommunen der møtet avholdes skal stille møtelokale til rådighet i henhold til vedtatt møteplaner 

for utvalgene. 



2. Østre Agder-samarbeidet IPR refunderer alle utgifter relatert til servering knyttet til møtet, dersom 

ikke regning sendes direkte til sekretariatet. Da skal regningen sendes: Østre Agder c/o Arendal 

kommune, Fakturamottak, postboks 503, 4898 Grimstad og merkes med ressursnummer 555522. 

3. Samarbeidskommunene er ansvarlig for selv å dekke utgifter til eventuell møtegodtgjørelse, 

godtgjørelse for eventuell tapt arbeidsfortjeneste osv for egne politikere som deltar på møter og 

seminarer i regi av Østre Agder-samarbeidet IPR. 

4. Dersom politikere eller tjenestemenn fra kommunene tiltrer samarbeidsoppgaver på vegne  

av Østre Agder skal reise og oppholdsutgifter med mer kunne kreves refundert av Østre Agder-

samarbeidet IPR etter avtale.  

5. Dersom en kommune på vegne av Østre Agder-samarbeidet IPR påtar seg funksjoner som strekker 

seg ut over samarbeidskommunens arbeid kan det avtales at samarbeidet skal dekke utgifter til 

opphold, møter, servering med mer. Lønnsutgifter dekkes av den enkelte kommunen. 

Fakturering av samarbeidskommunene 

Kommunene skal varsles om forventet bidrag for hvert enkelt samarbeidstiltak innen 1.juli 

foregående år. 

Sekretariatet er ansvarlig for fakturering av samarbeidskommunene på grunnlag av avtalt bidrag.  

Innbetaling for sekretariatsfunksjonen skal skje med forfall 31.januar. Bidrag til øvrige 

samarbeidstiltak faktureres med forfall 30.juni.  

Det foreligger egne finansieringsavtaler for Østre Agder brannvesen, Østre Agder krisesenter, Østre 

Agder KØH, juridisk samarbeid, personvernombud og Legevakten i Arendal o.a. Arendal kommune 

forestår oppfølging av disse uavhengig av sekretariatet i Østre Agder.  

Kommunene er ansvarlig for å bistå sekretariatet med en person med ressursnummer som mottar 

fakturaer fra Østre Agder-samarbeidet IPR. 

Kommunenes fakturering til Østre Agder-samarbeidet IPR 

Kommunale krav om refusjon/utgiftsdekning til Østre Agder-samarbeidet IPR skal baseres på 

skriftlige avtaler om frikjøp når refusjonen er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Utgifter som ikke er 

krevd refundert innen avtalt tidspunkt vil ikke bli refundert. Hvis en medlemskommune oppfatter 

dette som urimelig kan saken legges fram for representantskapet til endelig avgjørelse. 

Så langt det er mulig skal kommunene sende sine krav om utbetalinger kvartalsvis. Krav om 

utbetaling for 4. kvartal skjer forskuddsvis når dette er mulig og skal skje før 1.desember. 

Utgiftsdekning knyttet til prosjektkostnader herunder reiser og opphold kan refunderes av 

sekretariatet med grunnlag i avsatte midler i budsjett til slike utgifter. Prosjektansvarlig plikter å 

forsikre seg om at de har disponible prosjektmidler før reiser foretas eller økonomiske forpliktelser 

inngås. Bruk av prosjektmidler knyttet til lønn og sosiale utgifter kan bare skje etter vedtak i 

representantskapet.  

Regnskapsføring 

Alle utgifter skal føres på Enhet 1207 Østre Agder i Arendal kommune. Utgifter skal føres på riktig 

funksjon i forhold til formålet med bruken av midlene. Enhetsleder Østre Agder oppretter 

nødvendige underansvar under 1207 for forsvarlig budsjettering og økonomisk oppfølging av 



virksomheten. Som hovedregel opprettes egne prosjektnummer til prosjekter med ekstern 

finansiering. 

Attestering og anvisning av regninger for Østre Agder følger regelverket for Arendal kommune. 

 

Iverksetting, oppfølging, rapportering og avslutning av prosjekt 

Styret behandler og gir tillatelse til å iverksette prosjekt for to eller flere kommuner som deltar i 

Østre Agder-samarbeidet IPR. Prosjekt som finansieres ved bruk av fond skal som minimum tidfestet 

oppstart og avslutning.  

Østre Agder-samarbeid IPR skal være ansvarlig for rapportering, avlevering av delregnskap og 

sluttregnskap for prosjekter som iverksettes av samarbeidet.  

Prosjekter skal som hovedregel ha eget prosjektnummer og alle utgifter til prosjektet føres på dette. 

Prosjektleder skal sammen med Østre Agders sekretariat være ansvarlig for at rapportering og 

regnskap foreligger ved de frister som framgår ved tildelingen av midlene. Prosjekt som er basert på 

eksterne tilskuddsmidler skal regnskapsmessig avsluttes når sluttrapport for prosjektet avleveres. 

Prosjektregnskap legges fram til behandling i representantskapet. Dersom det er knyttet særlige krav 

til regnskapsføring fra eksterne bidragsytere så skal dette ivaretas. Ubrukte prosjektmidler 

tilbakeføres fond. 

Dekking av eventuelt overforbruk i prosjektet rapporteres og vedtas i representantskapet. Eventuelle 

ikke brukte tilskuddsmidler refunderes kilden for tilskuddet, eventuelt avsettes i øremerket fond for 

bruk i henhold til intensjonene for tilskuddet. 

Arendal revisjonsdistrikt IKS bistår Østre Agder-samarbeidet IPR med kontroller som følger av 

vilkårene for bidrag til prosjekt etter reglene for særattasjon – RS 4400 eller 805. 

Budsjett og regnskapsavslutning 

Østre Agder-samarbeidet IPR skal følge årshjulsprosessen i Arendal kommune herunder budsjett, 

tertialrapport og årsrapport. 

Østre Agder kommunedirektørutvalg skal i henhold til sitt mandat (vedtatt i representantskapet) 

invitere til budsjettseminar med deltakelse fra ledelsen for de ulike interkommunale samarbeid. Der 

fastsetter kommunedirektørene i fellesskap budsjettpremisser (rammer) for de ulike virksomheter.  

Disse er retningsgivende når enhetsledere for interkommunale tjenester utarbeider budsjettforslag 

for påfølgende år og for forslaget til budsjett for handlingsprogramperioden. I henhold til 

kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid er det kommunedirektøren i 

vertskommunen som legger fram budsjettforslag for virksomheten og det er bystyret/ 

kommunestyret i vertskommunen som vedtar budsjett og handlingsprogram. 

Østre Agder-samarbeidet IPR skal til enhver tid påse at driften forholder seg til vedtatt budsjett fra 

kommunestyret/bystyret i samarbeidskommunene og tilskudd mottatt fra andre.  

Ubrukte eksterne tilskuddsmidler skal avsettes til fond merket med tilskuddets formål. Tildelte 

statlige kompetansemidler i oppvekstsektoren som følger skoleåret skal samlet avsettes på bundet 

fond for formålet. 

Mindreforbruk for Østre Agder-samarbeidet IPR skal tilføres bundet fond (bidrag fra 

samarbeidskommuner)/disposisjonsfond (bidrag fra vertskommune) merket sekretariatsfond. 



Dersom regnskapet viser merforbruk skal midler hentes inn fra fond for å dekke dette. Dersom det 

ikke er dekning på fond står kommunene i fellesskap ansvarlig for å dekke merforbruk.  

Fond skal fortrinnsvis benyttes til angitt formål innenfor en tidsramme på 2 år. Dersom dette ikke er 

mulig må representantskapet varsles og det må legges en plan for bruk av de udisponerte midlene.  

Etter vedtak i representantskapet kan Østre Agder-samarbeidet IPR ha en buffer på inntil 2 mill.kr. i 

fond knyttet til merforbruk. Tilsvarende skal det kunne etableres et fond på inntil 2 mill.kr for 

iverksetting av fellesprosjekt i regi av samarbeidet.  

Med hjemmel i kommunestyrevedtak/bystyrevedtak er det etablert et felles FOU-fond innenfor 

helsesektoren for samarbeidet på 5 mill.kr.  

Intensjonen bak bruk av fond i Østre Agder-samarbeidet IPR skal være å sikre medlemskommunene 

mot ikke forventede utgifter som alternativt måtte innbetales fra kommunene ved årsregnskapets 

avslutning. Videre å ha grunnlag for felles utviklingsarbeid uten å belaste driftsbudsjett i det enkelte 

år. 

Rettslig status 

Østre Agder-samarbeidet IPR er registrert i Brønnøysund registeret med eget bedriftsnummer 914 

861 780. Virksomheten er regulert gjennom bestemmelsene i kommunelovens §18. 

Østre Agder-samarbeidet IPR har ikke anledning til å påta seg økonomiske forpliktelser i form av lån. 
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