Møtereferat

Til
Representantskapsmedlemmer i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget

Kopi til:

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra representantskapet for Østre Agder IPR fredag 3.september 2021.

Tid
Møtet ble avholdt ved Arendal havn - Eydehavn Fredag 3.september
2021 kl.09.00-11.30

Til stede i representantskapsmøtet:
Medlemmer:
Leder ordfører Robert C, Nordli, Arendal kommune, ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand
kommune, ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Beate Skretting, Grimstad
kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune og
ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune.
Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører Gunn Mari
Olsen.
Opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener møtte ikke.
Leder Ordfører Robert C, Nordli ledet møtet.
Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen og leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten
møtte.
Som observatører møtte fra Østre Agder rådmannsutvalg:
Harald Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad fram til kl.12, Ole Petter Skjævestad, Bo Andre
Longum, Froland,Vegårshei, Trond Aslaksen, Risør og Christina Ødegård, Åmli.
Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand og Olav Kavli, Grimstad hadde forfall.
Fylkesdirektør Anita Henriksen hadde meldt forfall og for henne møtte Trond Kristiansen fram til
kl.12.00.0

Sakliste:
Sak 50/21

Godkjenning av referatet fra møtet 11.juni 2021
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Vedtak:
Referatet godkjennes.
Sak 51/21

Presentasjon av status for prosjektet Agder helseklynge.
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen ga en status for arbeidet i prosjektet.
Prosjektansvarlig Rune Holbæk i Agenda Kaupang orienterte om de resultater som
foreligger fra kartleggingen og arbeidet fram mot en felles omsorgstrapp.
Vedtak:
Representantskapet:





ber sekretariat/prosjektledelsen i samarbeid med Helse – og omsorgsledeforum
(HLF) å fremlegge en plan for hvordan resultater i prosjektet kan integreres i
helse - omsorgs og levekårsfeltet i alle 8 kommuner i Østre Agder etter at prosjektperioden er avsluttet.
minner kommunene om tidligere vedtak (sak 28/19 03.05.2019) om å tilrå at
kommunene avsetter en pott på 0,05% årlig til FOU i sine helse – og omsorgsbudsjetter.
ber om oppdatert status og videre resultatoppnåelse i prosjektet legges fram for
Representantskapet i løpet våren 2022.

Representantskapet retter en stor takk til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
som har gjort det mulig å iverksette denne store satsningen.
Sak 52/21

Arendal havn status og planer for videre utvikling.
Havnesjef Rune Hvass presenterte status ved havna og planene framover. Herunder
tilretteleggingen for å ivareta behovene til Morrow Batteries as. Ordfører i Arendal
vil gi status for arbeidet med ny veiforbindelse mellom E18 og Havna.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering og medlemmene er opptatt av å bidra
hvis nasjonale myndigheter skal kontaktes under arbeidet med å finansiere den nye
veiforbindelsen eller i forbindelse med videreutvikling av havna.

Sak 53/21

Orientering om progresjonen med etablering av Biozin på Simonstad og arbeidet
med opparbeiding av tomt.
Ordfører Bjørn Gunnar Baas i Åmli orienterte representantskapet om progresjonen i
prosjektet.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

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

Møtereferat

Sak 54/21

Prosjekt karbonfangst på Returkraft.
Rådgiver i Agder fylkeskommune for bærekraft og utvikling Trond Kristiansen
orienterte om arbeidet en regionalpolitisk gruppe har gjennomført knyttet til
potensialet for reduserte utslipp av CO2 ved Agder Returkraft for å nå oppnå
bærekraftmålene fastsatt av fylkestinget i Agder.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 55/21

Forslag til endring av navn på Østre Agder rådmannsutvalg til Østre Agder
kommunedirektørutvalg og konkretisering av utvalgets mandat med grunnlag i
etablert praksis.
Til møtet forelå det en anbefaling fra Østre Agder rådmannsutvalg om §2 oppgaver å
ta inn et nytt kulepunkt 8
•

følge opp aktuelle saker som er gjenstand for behandling i KDU Agder
(Kommunedirektørutvalget i Agder). Når Østre Agder-samarbeidet IPR
behandler saker som medlemmene ønsker å gi en forankring blant alle
kommunene på Agder så skjer det gjennom KDU Agder.

Vedtak:
Navnet på Østre Agder rådmannsutvalg endres til Østre Agder
kommunedirektørutvalg. Endringen iverksettes fra 01.01.2022.
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet godkjenner mandatet for
kommunedirektørutvalget.
Nytt kulepunkt 8 innarbeides i mandatet.
Vedtatt mandat følger referatet.

Sak 56/21

Oppsummering av erfaringene med Arendalsuka 2021.
Sekretær for rådet Harald Danielsen og ordfører Robert Cornels Nordli oppsummerte
sine erfaringer fra gjennomføring av Arendalsuka med at en hadde vært modige og
heldige med bakgrunn i de utfordringer pandemien representerte. Heldigvis er det
ikke dokumentert oppblomstring av smitte som konsekvens av arrangementet.
Innholdsmessig er en meget tilfreds å rådet har signalisert vilje til være med ett år til.
Østre Agder-samarbeidet opplever at regionen får stor oppmerksomhet gjennom
Arendalsuka.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
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Sak 57/21

Aktuelle påvirkningssaker
Arbeidet med felles oppfølging av Morrows batteries
Sekretariatet orienterer om møtevirksomheten med kommunene. Det gjenstår møter
med to kommuner.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 58/21

Aktuelle saker fra rådmannsutvalget.
Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterte om sakene som ble drøftet i
møtet 25.august, herunder etableringen av Digi Agder, utredning av felles
brannvesen som også inkluderer Grimstad, utredning av kremasjonstilbud og
administrativ høringsuttalelse til forslaget til endringer i pasientjournalloven med
potensielt store økonomiske konsekvenser for kommunene.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 59/21

Eventuelt
Status for etablering av Morrow Batteries as

Kontaktmøte med Grenlandsregionen

Orientering om status for 110-sentralen herunder det statlige kompensasjonstilbudet.
Ordfører i vertskommunene for 110-sentralen Robert Cornels Nordli orienterte om
den mangelfulle kompensasjonen statlige myndigheter har signalisert at de vil bidra
med til vertskommunen Arendal i forbindelse med flyttingen av sentralen til
Kristiansand.
Felles formannskapssamling 2.februar 2022
Møtet avholdes ved Tvedestrand videregående skole. Drøfting av felles oppfølging
av resultatene fra prosjektet Agder helseklynge vil bli et sentralt tema under
samlingen av formannskapene, sammen med konsekvenser for kommunene i
samarbeidet ved etableringen av Morrow batteries as.
Referent

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder IPR
Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

