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Vi søker prosjektleder for grønne anskaffelser for kommunene i 

Østre Agder-Samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)  

 

Vil du ta en viktig rolle i arbeidet for grønn omstilling og bærekraftig vekst i Østre Agder? 

Kommunene i Østre Agder-samarbeidet IPR har fått tildelt prosjektmidler fra klimasats til å jobbe 
for grønn anskaffelsesstrategi og grønne anskaffelser.  

Som prosjektleder for grønne anskaffelser vil du både bidra til at kommunene gjør klima- og 
miljøvennlige innkjøp og til å skape et marked for klimavennlige produkter og tjenester i regionen.  

Østre Agder er en region i vekst med mange store næringsetableringer. 

Kommunene Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Gjerstad, Åmli, Froland, Grimstad og Arendal har gått 
sammen om stillingen med en intensjon om at de sammen skal bidra til å systematiser 
innarbeidelse av klima og miljøkrav i kommunenes egne og felles anskaffelser. 

 
Innføring av systematisk arbeid med klimakrav krever kompetanse blant annet om offentlige 
innkjøp, klimaregnskap/-budsjett og lav- og nullutslippsteknologi, men også organisasjonsbygging 
og samarbeid med næringslivet.  
 

Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om grønne innkjøp i organisasjonene. Dernest bidra til 
å etablere samarbeidsmodeller, -prosesser og -kultur knyttet til grønne innkjøp tilpasset store og 
små kommuner, også der det er etablert interkommunale samarbeid for anskaffelser. Kommunene 
i Østre Agder skal få økt kompetanse på hvordan grønn anskaffelsesstrategi kan implementeres. 

Som prosjektleder må du sette deg inn i de ulike klimaplanene til kommunene og være i god dialog 
med næringslivet.  

For å få på plass en grønn anskaffelsesstrategi vil klimapartnere Agder være en viktig 
samarbeidsaktør. Lokale leverandører inviteres til å komme med innspill og kunnskap underveis i 
arbeidet. 

Arbeidsoppgaver: 

Arendal kommune vil være vertskommune for stillingen. Rådgiveren vil der inngå i et fagmiljø på 
offentlige anskaffelser. 

Det engasjeres en ressurs i 100 % stilling over 2 år, med forventet oppstart fra januar 2023. Etter 
at prosjektet er startet opp har vedkommende følgende prosjektoppgaver: 
 

- Sikre politisk forankring i grønn anskaffelsesstrategi og grønne anskaffelser. 

- Bygge kompetanse om klimaløsninger/teknologi, klimasmarte innkjøp og gode klimatiltak i 

organisasjonene/lokalt. 

- Kartlegge innkjøpsprosessene i de ulike kommunene for å identifisere hvor potensiale for 

samarbeid ligger. 

- Etablere nye rutiner og prosesser for hvordan klimakrav kan implementeres i anskaffelser. 
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- Bidra til dialog og kunnskapsoverføring med lokalt næringsliv og kommunene. 

- Skape oversikt over hvor kommunene kan innhente tilskudd til planlagte klimainvesteringer. 

- Implementere kjøp av varer og tjenester i arbeidet med klimagassregnskap i kommunene. 

- Rapportering opp mot klimasats 

- Etablerer samarbeidsarenaer på tvers av kommuner og næringsliv 

 

Det er en nyetablert stilling og det påventes at den valgte kandidat former sin egen hverdag og 
driver prosjekter fremover.  

Kompetanse: 

Høyere relevant utdannelse.  

Kjennskap til offentlige anskaffelser og kunnskap om miljøkrav. 

God kjennskap til klima- og miljøspørsmål, herunder ulike samfunnsaktørenes roller i klimaarbeid.  

Erfaring knyttet prosjektarbeid med evne å legge til rette for å skape gode prosesser med 
representanter for kommuner og næringsliv.  

Førerkort klasse B – reisevirksomhet i regionen må påregnes. 

Personlige egenskaper 

Initiativrik, resultat- og samarbeidsorientert og har god gjennomførings- og formidlingsevne. 

Mulighet til å påvirke egen arbeidsdag. 

Unik erfaring med konkret klimaarbeid gjennom varierte arbeidsoppgaver. 

En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling og kunnskapsdeling. 

Engasjerte og kunnskapsrike kollegaer. 

Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsbetingelser. 

Arbeidsplass i Arendal. 



Referat fra møte i strategisk råd for forum for Klima og miljø Tid: 09. mars 2022, kl. 08:15-09:00 

SAK 16/22 Prioritert satsing på Arealregnskap: Status og avgrensninger 

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


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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