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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 12.februar 2021 på teams.  

 

Sted Tid  

Teamsmøte Fredag 12.februar 
2020 kl.09.00-13.00  

 

Sakliste: 

 

Sak 10/21 Godkjenning av referatet fra representantskapsmøte i Østre Agder regionråd        

22.januar 2021 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes.  

 

Sak 11/21 Godkjenning av regnskapet for Østre Agder regionråd 2020. Orientering om 

disponering av ubrukte kommunale driftsmidler. 

Vedlagt følger regnskap for Østre Agder regionråd for 2020. Videre følger en 

oversikt over tilbakebetalingen til kommunene av ubrukte midler som Østre Agder 

rådmannsutvalg har vedtatt i sitt møte 10.februar 2021. I representantskapsmøtet i 

mars vil det bli lagt fram en sak om status for fondsbeholdning med en oversikt over 

forpliktelser på fondene som påløper i 2021. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder IPR godkjenner regnskapet for 2020. 

 

Sak 12/21 Orientering om forarbeident med uttale til strategiplan for Sørlandet sykehus 

HF.  

Kommunene på Agder er invitert til å avgi høringsuttalelse til Strategiplan for 

Sørlandet sykehus HF 2021 – 2024 med frist 01.03.2021. 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen legger fram forslaget til felles 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/01/utkast-til-referat-fra-representantskapsmote-210122.pdf
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høringspunkter fra kommunene på Agder som ble oversendt til alle kommunene 

03.02. 

 

Saken behandles i Østre Agders helse- og omsorgslederforum (HLF) den 05.02.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet slutter seg til foreslåtte høringspunkter som innarbeides i den 

enkelte kommunes høringssvar til SSHF. 

 

Sak 13/21 Desentralisert medisinerutdanning på Sørlandet - samarbeid mellom Sørlandet 

sykehus og Universitetet i Oslo (UiO) 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen gir representantskapet en orientering om 

status i og organisering av prosjektet, herunder kommunehelsetjenestens og UiA`s  

                       framtidige rolle i satsingen. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

                        Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 14/21 Oppsummering av møtet med direktør og styreleder ved Sørlandet sykehus  

9.februar 2021. 

Styreleder innleder til en drøfting omkring hensiktsmessigheten av slike 

kontaktmøter og hvordan vi bør forberede oss lokalt på slike møter. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

                        Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 15/21 Status for gjennomføring av DEKOMP ved grunnskoler i Østre Agder i 2020. 

Utviklingsveileder Arne Gisle Arctander Hovdenak gjennomgår oppfølgingen av 

DEKOMP overfor skoleledelse og enkeltskoler i 2020 sett i lys av de begrensninger 

pandemi har satt for arbeidet. Han vil også legge vekt på hvilke erfaringer man har 

gjort gjennom bruk av digitale løsninger. I orienteringen vil han også gjøre rede for 

det omfattende samarbeidet med UiA som er videreutviklet i 2020. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet vil berømme skoleledelsen og skolene for deres imponerende 

evne til å iverksette kompetansehevende tiltak under den ekstraordinære 

pandemisituasjonen. Videre vil representantskapet takke UiA for deres evne til å 

tilpasse seg situasjonen, og for at de har gitt vår region kompetansehevende tilbud 

som har blitt godt mottatt av skoleledelse og den enkelte lærer. 
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Sak 16/21 Møtet mellom de interkommunale politiske rådene i Agder og fylkesutvalget     

2.februar 2021 – erfaringer. 

 I teamsmøtet med fylkesutvalget møtte nestleder i representantskapet Marianne 

Landaas og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. Hvert interkommunalt samarbeid 

var tildelt en tidsramme på 20 minutter. I møtet presenterte nestlederen et notat som 

har fokus på vår oppfølging av Regionplan Agder 2030. Dette notatet er vedlagt 

innkallingen. Våre innspill er basert på de skriftlige innspill sekretariatet mottok fra 

drøftingene som har foregått i formannskapene. Et redigert notat basert på 

innspillene følger saken, men drøfting av dette notatet ønskes gjort i et møte der også 

Østre Agder næringsforums medlemmer er med. Fortrinnsvis et fysisk møte. 

Nestleder gjør rede for hvordan møtet forløp og de signaler som ble gitt i forhold til å 

gjøre slike kontaktmøter til en fast foreteelse. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet i Østre Agder IPR ønsker å takke fylkesutvalget for initiativet til 

kontaktmøtet. Dette gir en hensiktsmessig kontaktpunkt mellom fylkets politiske 

ledelse og de fire interkommunale samarbeidene. Vi fikk god anledning til å fremme 

innspill til oppfølging av Regionplan Agder 2030. For Østre Agder IPR er det viktig 

at dette blir en gjensidig plattform der også politisk ledelse i Agder fremmer saker de 

er opptatt av å forankre i alle deler av Agder. 

 

Sak 17/21 Oppfølgingspunkter fra kontaktmøtet med Setesdal regionråd og Listerrådet 

20.januar 2021.  

Leder av representantskapet Robert C. Nordli orienterer om møtet. Vedlagt følger 

notatene sekretariatsleder gjorde underveis i møtet. Som en oppfølging av møtet har 

sekretariatet i Østre Agder IPR rettet en henvendelse til Agder fylkeskommune der 

det framgår en forventning til at alle kommuner i Agder blir involvert under arbeidet 

med utformingen av skolebruksplanen for videregående opplæring. I møtet ble det 

enighet om at Kristiansandregionen skulle inviteres til neste kontaktmøte mellom 

interkommunale politiske råd. Tidspunktet for dette er ikke avklart, men det blir 

forholdsvis raskt slik at regionrådene får anledning til å utveksle synspunkt på 

hvordan vi bør søke innflytelse på prosessen omkring skolebruksplanen for den 

videregående opplæringen. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet i Østre Agder IPR tar saken til orientering. 

 

Sak 18/21 Aktuelle påvirkningssaker. 

 Arbeidet for å vitalisere prosessen med å knytte sammen Vestfoldbanen 

og Sørlandsbanen via ny Grenlandsforbindelse. 
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Vedlagt følger kopi av leserbrev publisert i Agderposten 4.februar 2021 fra 

fylkesordførerne i Rogaland, Agder og Vestfold/Telemark. Hvordan kan Østre 

Agder understøtte dette arbeidet og bidra til å sikre at dette prosjektet ikke faller ut 

av NTP? Arbeidet med NTP går nå inn i sin avslutningsfase og hvis landsdelen skal 

bidra til å skape et vesentlig bedre togtilbud så er det avgjørende at dette prosjektet 

promoteres av alle krefter med gjennomslagskraft hos nasjonale myndigheter. 

 

Sak 19/21 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg 

10.februar 2021. 

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

møtet. Herunder endrede forutsetninger for støtte til etablerere, arbeidet med å 

forberede budsjettprosess 2022 for interkommunale virksomheter og arbeidet med 

pandemien i kommunene. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 20/21 Eventuelt 

 

For representantskapets leder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder IPR 


