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 5.desember 2021.
Tid
Møtet ble avholdt i kommunestyresalen i Gjerstad kjommune Fredag 5.desember
2021 kl.09.00-12.45

Til stede i representantskapsmøtet:
Medlemmer:
Leder ordfører Robert C, Nordli, Arendal kommune, Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune,
ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune, ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune,
ordfører Ove Gundersen, Froland kommune og ordfører Beate Skretting (fra kl.11.00), Grimstad
kommune,
Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, hadde forfall og vararepresentant hadde ikke
anledning til å møte.
Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune deltok på teams av helsemessige årsaker.
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:
Torill Neset, Gjerstad, Bo Andre Longum, Froland, Grimstad, Christina Ødegård, Åmli, Trond
Aslaksen, Risør og Magnus Mathisen (fra kl.11.00),
Harald Danielsen, Arendal hadde forfall og for han møtte Karl Mork (fra kl.09.50). Ole Petter
Skjævestad, Vegårshei og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde forfall.
Fylkesdirektør Anita Henriksen møtte.
Sakliste:
Sak 70/21

Godkjenning av referatet fra møtet 1.oktober 2021
Vedtak:
Den reviderte versjonen av vedtaket godkjennes.
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Sak 71/21

Orientering om virksomheten til Pasient- og brukerombudet i Agder
Pasient- og brukerombud i Agder Hanne Damsgaard ga en orientering om
virksomheten. Under sin presentasjon henviste hun til en drøfting av samhandlingen
mellom kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og BUP knyttet til
ungdom med uavklart tilstand. Representantskapet ønsket tilgang til denne
rapporten.
Vedtak:
Representantskapet takker for orienteringen.
Erfaringene fra brukere av offentlige tjenester er viktig for å kunne utvikle
tjenestenes innhold og tilpasse disse til nye behov. Det interkommunale samarbeidet
ønsker tett kontakt med ombudet med sikte på å kunne formidle kunnskap herfra i
våre helsefaglige samlinger for samarbeidskommunene.

Sak 72/21

Utkast til tekst vedrørende Østre Agder-samarbeidet i HP 2022-2025.
Vedtak:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR har ingen merknader til teksten.

Sak 73/21

Planleggingsgruppe for felles formannskapssamling 2.februar 2021.
Vedtak:
Representantskapet oppnevner følgende arbeidsgruppe for å forberede
formannskapssamlingen 2.februar 2022:
Fra representantskapet: Leder Robert Cornels Nordli og nestleder Marianne Landaas.
Fra kommunedirektørutvalget: Kommunedirektør Trond Aslaksen
Programmet skal knyttes opp mot:


Felles innsatstrapp for samarbeidskommunene.



Boliger tilpasset innbyggere og kommunenes behov – utfordre Ugland eiendom – Arendal fossekompani – Lindal hus



Industrialiseringsstrategi basert landsdelens energi ressurser.

Endelig program for samlingen godkjennes i representantskapsmøtet 21.januar 2022.

Sak 74/21

Anbefaling fra representantskapet i Østre Agder- samarbeidet til utvidet
interkommunalt samarbeid knyttet til sammenslåing av ØABV og Grimstad brannog redningsvesen.
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I møtet ble det framlagt et utsettelses forslag fra representantene Kjetil Torp og
Bjørn Gunnar Baas:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet ønsker Grimstad inn i et felles brannsamarbeid, men saken utsettes i påvente av å klargjøre framtidige kostnader for den
enkelte kommune. I dette inngår å peke på muligheter for å utarbeide en justere betalingsmodell for brannsamarbeidet. Frist for å framlegge dette er 31.desember.
Ved votering mellom forslaget framsatt i møtet og administrasjonens forslag så
stemte fire medlemmer Baas, Torp, Løite og Gundersen for utsettelses forslaget,
mens representantene Nordli, Skretting og Landaas stemte for administrasjonens
forslag til vedtak:
Dermed ble følgende vedtatt:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet ønsker Grimstad inn i et felles brannsamarbeid, men saken utsettes i påvente av å klargjøre framtidige kostnader for den
enkelte kommune. I dette inngår å peke på muligheter for å utarbeide en justere betalingsmodell for brannsamarbeidet. Frist for å framlegge dette er 31.desember.

Sak 75/21

Aktuelle påvirkningssaker
Endrede premisser for statlige forsøksordninger – manglende varslingstid
Ordfører i Froland og ordfører i Arendal orienterte om konsekvenser for deres
kommuner.
Vedtak:
Saken tas til orientering
Status for arbeidet med ny veiforbindelse mellom E18 ved Eyde energipark til
Arendal havn Eydehavn
Fylkesordfører og ordfører i Arendal kommune orienterte om arbeidet som legges
ned overfor statlige myndigheter for å få veiprosjektet prioritert under behandlingen
av statsbudsjettet.
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 76/21

Aktuelle saker fra rådmannsutvalget 27.oktober 2021.
Sekretariatsleder orienterte om sakene som ble behandlet i rådmannsutvalget
27.oktober.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
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Sak 77/21

Gjensidig informasjon mellom kommunesamarbeidet og Statsforvalter Stein Ytterdal
Vedtak:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
ønsker å takke statsforvalter Stein A Ytterdal og hans medarbeidere for et tett og god
samarbeid gjennom mange år.
Tilliten som er bygget opp mellom Statsforvalteren i Agder og kommunene er viktig
for at begge parter skal kunne gjøre sin jobb overfor innbyggere og medarbeidere på
en god måte. Dette gjelder på mange felt, men vi vil særlig fremheve samarbeidet om
innføringen av REKOMP og DEKOMP innenfor oppvekstsektoren.

Sak 78/21

Eventuelt
Det ble minnet om planlagt samling i Skien 9. til 10.desember.

Referent

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder IPR

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

