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 1.oktober 2021.

Tid
Møtet ble avholdt i kommunestyresalen i Gjerstad kjommune Fredag 1.oktober 2021
kl.09.00-13.00

Til stede i representantskapsmøtet:
Medlemmer:
Leder ordfører Robert C, Nordli, Arendal kommune, Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune,
ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune,
ordfører Ove Gundersen, Froland kommune og ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune.
Ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune hadde forfall og for henne møtte varaordfører
Vidar Holmsen Eng.
Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune hadde forfall og for henne møtte varaordfører Steinar
Pedersen.
Opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener møtte ikke.
Leder Ordfører Robert C, Nordli ledet møtet.
Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen møtte fra kl.10.45. Leder av opposisjonen i Agder
fylkesting Gro Bråten hadde meldt forfall.
Som observatører møtte fra Østre Agder rådmannsutvalg:
Torill Neset, Gjerstad, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Bo Andre Longum, Froland, Magnus
Mathisen, Grimstad, Trond Aslaksen, Risør og Christina Ødegård, Åmli.
Harald Danielsen, Arendal hadde forfall og for han møtte Geir Skjæveland
Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde forfall og for han møtte Tone Vestøl Bråten.
Fylkesdirektør Anita Henriksen hadde meldt forfall og for henne møtte Kennet Andresen.
Sakliste:
Sak 60/21

Godkjenning av referatet fra møtet 3.september 2021
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Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.
Sak 61/21

Presentasjon av Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) Alle
trenger et trygt hjem.
Regiondirektør Øystein Djupedal i Husbanken sør ga en grundig innføring i deres
boligpolitiske virkemidler. Hans presentasjon er tilgjengelig her. Fra Husbanken sør
så deltok i tillegg avdelingsdirektør Morten Sandvold, seniorrådgiver Siv Kløvfjell
og seniorrådgiver Karina Culley for å kunne svare på konkrete spørsmål fra
representantskapets medlemmer.
Vedtak:
Østre Agder-samarbeidet IPR takker Husbanken sør for redegjørelsen om statens
satsing på en sosial boligpolitikk og om virkemidlene som de har til rådighet for å
iverksette arbeidet. Kommunene erkjenner Husbankens viktige rolle i dette arbeidet
og ønsker tett samarbeid for å kunne skape et boligtilbud for innbyggere som har et
manglende eller mangelfullt tilbud.

Sak 62/21

Uttale til Studentstrategi Agder 2030 – Sammen om en attraktiv regioner for
studenter og nyutdannede fra Agder fylkeskommune.
Vedtak:
Østre Agder-samarbeidet IPR vil uttrykke støtte til forslaget til Studentstrategi Agder
2030.
Som en konkret oppfølging av strategien så bør kulturinstitusjoner som støttes av
Agder fylkeskommune og kommunene i landsdelen oppfordres til å aktivt engasjere
seg under fadderuka, slik at studentene får oppleve bredden i det kulturliv som Agder
tilbyr. Virksomhetene bør anmodes om å gi tilbakemelding i forhold til hva de har
gjort i forhold til fadderuka i sine årsmeldinger.

Sak 63/21

Bruk av tilgjengelig kraftressurser i Agder til omstilling i bærekraftig retning.
Konserndirektør Steffen Syvertsen i Agder energi orienterte om landsdelens
forutsetning for å være en sentral drivkraft i den grønne omstilling privat og offentlig
sektor skal igjennom. Hans presentasjon er tilgjengelig her.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet takker for gjennomgangen og vil gjennom sitt eierskap i Agder
energi bidra til selskapet kan ivareta en sentral rolle i arbeidet for en bærekraftig
omstilling av landsdelen.

Sak 64/21

Status for arbeidet med sammenslåing av ØABV og Grimstad brann- og
redningsvesen.
Kommunedirektør i Grimstad og Geir Skjæveland som møtte for rådmann Harald
Danielsen i vertskommunen for ØABV la i møtet fram et utkast til felles sak som
legges til grunn for den videre behandling.
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Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
Sak 65/21

Forslag til budsjett 2022 og handlingsprogram 2023-2025 for Østre Agdersamarbeidet IPR.
Vedtak:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet godkjenner forslaget til budsjett for
2022 og rammene for handlingsprogramperioden 2023-2025.

Sak 66/21

Forslag til møteplan for representantskapet og kommunedirektørutvalget i Østre
Agder-samarbeidet 2022.
Vedtak:
Representantskapet godkjenner forslaget til møteplan for 2022.

Sak 67/21

Aktuelle påvirkningssaker
Felles boligstrategi i Østre Agder-samarbeidet i forbindelse med etableringen av
Morrows batteries.
Til møtet forelå det et notat med forslag til vedtak utarbeidet av leder i
representantskapet
ELECTRIC REGION AGDER
INDUSTRIALISERING MED BASIS I REGIONENS KRAFTPRODUKSJON OG
DET GRØNNE SKIFTET- STORE KRAV TIL INFRASTRUKTUR
I dette notatet inngikk et forslag til vedtak som er innarbeidet i vedtaket.
Vedtak:
Representantskapet ber sekretariatet og Arendal kommune om å arbeide videre med
temaet. Det skal utarbeides et notat som kan legges til grunn for behandling av saken
og for vurdering av bruk av fondsmidler til et framtidig arbeid.
Representantskapet for Østre Agder interkommunale politiske råd vedtar å henvende
seg til Agder fylkeskommune med sikte på samarbeid om utarbeidelse og gjennomføring av industrialiseringsstrategi for Østre Agder basert på elektrisk kraft og det
grønne skiftet, jfr. Saksframlegget i saken. Arbeidet skal fokusere på arealer for nærings- og samfunnsutvikling.

Sak 68/21

Aktuelle saker fra rådmannsutvalget.
Saken utgikk på bakgrunn av tidsmangel.

Sak 69/21

Eventuelt
Kontaktmøte med Grenlandssamarbeidet
Vedtak:
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Det planlagte representantskapsmøtet 10.desember flyttes til 9.desember og det
legges til Grenland.
Referent

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder IPR
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