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Til 

Representantskapsmedlemmer i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget 

 

Kopi til:  Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til representantskapsmøte i Østre Agder IPR fredag 22.januar 2021 på teams.  

 

Sted Tid  

Teamsmøte Fredag 22.januar 2020 
kl.09.00-11.30  

 

Sakliste: 

Sak 1/21 Konstituering representantskapet i Østre Agder Interkommunale Politiske 

Råd. 

 Ny samarbeidsavtale for Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) ble 

stadfestet i styremøtet til Østre Agder regionråd 23.oktober 2020. Samarbeidsavtalen 

ble vedtatt iverksatt fra 1.januar 2021. I samsvar med bestemmelsene i 

kommunelovens §18 skal interkommunale politiske råd ledes av et representantskap. 

Fra 1.januar 2021 erstattes styret av representantskap og funksjon som leder og 

nestleder må velges på nytt. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Til leder av Østre Agder IPR velges:  xx  

 Til nestleder av Østre Agder IPR velges: xx 

Sak 02/21 Godkjenning av referatet fra styremøtet i Østre Agder regionråd        

11.desember 2020. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes.  

Sak 03/21 Samarbeid med Kristiansand som fylkeshovedstad i Agder. 

Styret i regionrådet ba om et møte med ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand 

kommune der temaet skulle være fylkeshovedstaden og samarbeidet mellom Østre 

Agder og Region Kristiansand. Daglig leder i Region Kristiansand Tone Marie Nybø 

Solheim deltar i tillegg til ordføreren. Ordføreren er anmodet om å innlede med 

synspunkt på hvordan Kristiansand tilnærmer seg oppgaven som fylkeshovedstad i 

Agder. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/01/Ostre-Agder-IPR-samarbeidsavtale.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/Referat-styremote-201211.pdf
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Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder IPR vil bidra til å gi Kristiansand kommune får en posisjon som en 

markant og inkluderende fylkeshovedstad for hele Agder. 

Sak 04/21 Dagshytte prosjekt i Agder i regi av Agder fylkeskommune og 

Sparebankstiftelsen SR-bank.  

Rådgiver for vilt-, friluftsliv og bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune Bård 

Andreas Lassen presenterer prosjektet. Agder fylkeskommune ønsker å forankre 

prosjektet i alle kommuner. Fylkeskommunen ønsker å opprette en politisk 

referansegruppe som kan bidra til forankring av prosjektet lokalt og som kan jobbe 

for at flest mulig kommuner blir med. Hvert regionråd anmode om å oppnevne en 

representant (politisk) til referansegruppen. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. Som representant i referansegruppen 

oppnevnes xx. 

Sak 05/21 Situasjonen for festivaler geografisk lokalisert til Østre Agder under 

pandemien.  

Ordfører Per Christian Lunden vil redegjøre for et møte han har deltatt på med ulike 

festivaler lokalisert til regionen. I møtet vil han gjennomgå problemstillingene de la 

vekt på i møtet. Han har signalisert at han mener det kan være aktuelt å invitere dem 

til et representantskapsmøte eller å avholde et eget møte med dem i regi av 

representantskapet.  

Sekretariatsleders vil fremme forslag til vedtak med grunnlag i synspunktene som 

framkommer under drøftelsen. 

Sak 06/21 Tilbud om Distriktsvennlig sykepleieutdanning i Østre Agder 

Universitetet i Agder vedtok i styremøte i oktober å tilby distriktsvennlig bachelor i 

sykepleie i Agder. Antall studieplasser blir fordelt til regionene og Østre Agder får 

tildelt 12 plasser.  

Målgruppen er i hovedsak studenter som på grunn av jobbtilknytning og 

familiesituasjon ikke har mulighet til å studere på campusene i Kristiansand eller 

Grimstad og heller ikke på normert tid. Behovet for sykepleiere i distriktene er stort 

og helse og omsorgslederne i kommunen ønsker tilbudet velkommen. Kort info ved 

Siri Asdal Utviklingsleder næring og samfunn i Østre Agder. Utdanningstilbud 

gjelder de fem kommunene Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Risør og Tvedestrand. 

Medlemmene Østre Agder Helse- og omsorgslederforum er blitt orientert om 

tilbudet og er positive til etableringen av dette tilbudet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 



Møteinnkalling 
 
 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Sak 07/21 Aktuelle påvirkningssaker. 

 Reetablere kontakt med Grenlandssamarbeidet 

Østre Agder har tidligere hatt kontakt med Grenlandssamarbeidet. Mange av 

kommunene i dette samarbeidet er viktige i arbeidet for å få på plass en firefelts-

motorvei på hele strekningen Oslo – Kristiansand. Her har det vært tett kontakt 

mellom de aktuelle kommunene på ordfører og administrativt nivå. Det er grunn til å 

forvente at arbeidet med E18 føres fram til ønsket standard på hele strekningen. 

Det er nå ønskelig med en tettere kontakt knyttet til ønsket om å utvikle en 

konsentrasjon av industrielle virksomheter knyttet til utvikling og produksjon av 

batterier. I Grenland er det vedtatt etablert en slik virksomhet i tilknytning til Herøya 

og i vår region kommer Morrow batteries til Eyde energipark. Dette kan være første 

ledd i arbeidet for å utvikle vår del av landet til Batterikysten. Det er aktuelt å søke 

flere slike etableringer i vårt område jfr Grimstads innsats for å fremme Omre som et 

stort område avsatt til industriell virksomhet. Østre Agder IPR bør derfor ta et 

initiativ overfor Grenlandssamarbeidet for å avklare om det foreligger interesse der 

for et samarbeid på dette felt. Realisering av Grenlandsbanen er også et viktig tema 

for samarbeid mellom de to regionene. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Sekretariatet og leder av representantskapet retter en formell henvendelse til 

Grenlandssamarbeidet for å få avklart interessen for å revitalisere samarbeidet 

mellom de to regionene blant annet på de felt som er nevnt overfor. 

 Status i Arendal kommunes arbeid knyttet tomt for den vedtatte 

lokaliseringen av Morrow Batteries i Eyde energipark. 

Ordfører Robert Cornels Nordli gjør rede for kommunens oppfølging av vedtaket i 

Morrow Batteries om å lokalisere sin virksomhet til Eyde energipark. Herunder 

hvilken støtte det kan bli aktuelt å anmode om fra de andre kommunene i 

samarbeidet for å få statlig og regional støtte til å få på plass nødvendig infrastruktur. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og avventer innspill fra Arendal 

kommune i forhold til konkret støtte til initiativ for å få på plass nødvendig 

infrastruktur. 

Sak 08/21 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg 

13.januar. 

Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterer om sakene som var oppe i 

møtet. Herunder endringer i tallet på samarbeidspartnere i Østre Agder IPR`s 

samarbeid med ATV fra 2022. Pågående arbeid med utvidet samarbeid eventuell 

sammenslåing av ØABV og Grimstad brann- og redningsvesen og oppfølging av 

pandemisituasjonen i medlemskommunene. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 
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Sak 09/21 Eventuelt 

  Flytting av planlagt representantskapsmøte 19.februar 

Med bakgrunn i at planlagt representantskapsmøte 19.februar kommer i konflikt med 

et eiermøte i Agder energi som skal drøfte viktige endringer knyttet til 

eierforholdene der, har leder og nestleder bedt om at møtetidspunktet endres. Deres 

forslag til nytt tidspunkt er 12.februar. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Tidspunktet for representantskapsmøtet endres til 12.februar 

 

For fungerende leder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder IPR 


