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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 26.mars 2021 på teams.  

 

Sted Tid  

Teamsmøte Fredag 26.mars 2020 
kl.09.00-13.00  

 

Sakliste: 

 

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

12.februar 2021. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes.  

Sak 22/21 Status for ferdselsåreprosjektet i regi av Agder fylkeskommune. 

I styremøtet i september 2020 skulle prosjektleder Arild Syvertsen ha orientert om 

prosjektet, men han måtte melde forfall og sekretariatsleder gjennomgikk hans 

presentasjon.  

 

Mange kommuner i Østre Agder har valgt å bli en del av dette prosjektet som skjer i 

regi av Agder fylkeskommune. På oppdrag av leder i representantskapet har 

sekretariatet avtalt med den nye prosjektlederen Ingvild Paulsen at hun skal komme i 

møtet og gi en orientering om hva fylkeskommunen og de kommuner som deltar så 

lang har fått til, og hva som er planlagt iverksatt. Prosjektlederen har oppgaver 

knyttet til kulturturisme og kulturminnevern i fylkeskommunen. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 23/21 Flytende Havvind – Regionalt samhandlingsprosjekt på Agder. 

 Prosjektleder Kjell O. Johannessen kommer for å presentere prosjektet som samler 

bred deltakelse fra tunge næringslivsaktører, kommunalsektor og akademia og med 

finansiering fra Sørlandets kompetansefond og Agder fylkeskommune. Prosjektleder 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/02/rep-ref-210212.pdf
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vil presentere bakgrunnen for at initiativtakerne mener det ligger særlig godt til rett 

for å satse på næringsutvikling på dette felt i Agder. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 24/21 Brannberedskap i Østre Agder knyttet til konsentrert trehusbebyggelse 

 Også tidligere har dette vært reist som utfordring under møter i samarbeidet. Med 

bakgrunn i den alvorlige brannen i Risør så er det naturlig å drøfte hvordan denne 

utfordringen møtes nå og bør møtes i framtiden. Konstituert brannsjef Petter Vinje 

Svendsen kommer for å redegjøre for konklusjonene ØABV har gjort seg etter 

hendelsen. 

 Som et ledd i regionreformen har fylkeskommunene blitt overført oppgaver knyttet 

sikring av eldre trehusbebyggelse mot brann fra Riksantikvaren. I Agder 

fylkeskommune har Sam Bugge fått ansvar for dette arbeidet. Han er anmodet om å 

gi en orientering om hvordan fylkeskommunen vil innrette sin innsats på feltet. 

Herunder bruk av økonomiske midler som er tilført fylkeskommunen for å ivareta 

ansvaret. Han vil orientere om hvilke prioriteringer de innenfor rammen av det som 

er bestemt av Riksantikvaren har valgt å bruke tildelte midler til i 2021. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 25/21 Profilering av Østre Agder IPR 

Medarbeiderne i sekretariatet i Østre Agder har et ønske om å benytte vedlagt forslag 

som heading for det interkommunale samarbeidet og at vi benytter Østre Agder-

samarbeidet som felles begrep på virksomheten. Forlaget innebærer at vi ivaretar det 

formelle kravet som framgår av lovteksten, men at vi benytter et begrep som vil være 

vesentlig lettere å forstå for innbyggere, politikere og samarbeidspartnere. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner forslaget om å benytte begrepet Østre Agder-

samarbeidet med undertekst i liten skrift Interkommunalt Politisk Råd i det skriftlig 

materiale som utarbeides i virksomheten.  

Sak 26/21 Status fond i Østre Agder IPR. 

Vedlagt følger en regnskapsutskrift for Østre Agder IPR sine fond, med vedtatte 

disponeringer i 2021. Tilgodehavende for ubrukte driftsmidler fra regnskapsåret 

2020 er overført samarbeidskommunene fra bundet fond, mens vertskommunens 

tilgodehavende er internoverført til Arendal kommune. 

I forbindelse med etableringen av Morrows Batteries arbeides det med et forprosjekt 

knyttet til flyttemotiv for tilflyttere til regionen de siste årene. Dette arbeidet, og en 

plan for finansiering av kartleggingen ved bruk av fondsmidler fra 

samarbeidskommunene, kommer opp i neste representantskapsmøte i mai. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 
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Representantskapet i Østre Agder IPR tar til etterretning status for 

fondsbeholdningen i samarbeidet. 

 

Sak 27/21 Årsmelding for Østre Agder regionråd 2020.  

 Vedlagt følger utkastet til årsmelding for 2020. 

 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet godkjenner årsmeldingen. 

 

 Representantskapet anmoder sekretariatet om å utarbeide en kortversjon som kan 

brukes av kommuner som ønsker det i egne årsmeldinger. 

 

Sak 28/21 Virksomhetsplan for Østre Agder IPR. 

På oppdrag av vertskommunen er det utarbeidet en enkel virksomhetsplan Østre 

Agder samarbeidet, denne følger vedlagt.  

 

For noen av samarbeidene, som innenfor helse og omsorgsektoren, så foreligger det 

detaljerte virksomhetsplaner som er utarbeidet på oppdrag av Østre Agder helse- og 

omsorgslederforum. Andre samarbeid legger vekt på å arbeide ut fra oppsatte 

årshjul. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

                        Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 29/21 Aktuelle påvirkningssaker/orienteringer. 

 Økende arbeidsløshet som konsekvens av pandemien 

 NTP – framleggelse regjeringens forslag ved representantskapets leder 

 Status Morrow batteries etablering 

 Status Biozin 

 Arendalsuka 

 

 

Sak 30/21 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg 19.mars 

2021. 

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

møtet.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 
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Sak 31/21 Eventuelt 

Tilbakemelding fra Grenlandssamarbeidet 

Det er mottatt svar på på Østre Agder IPR sin henvendelse til Grenlandssamarbeidet 

om å gjenoppta kontakten mellom de to nabo-regionene. De ønsker dette 

velkommen. Sekretariatet har oversendt Grenlandssamarbeidet en kopi av vår 

henvendelse til Stortingets Transport og kommunikasjonskomite vedrørende ønske 

om at midler til planarbeid på forbindelsen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen 

skulle videreføres i den nye NTP som skal behandles i Stortinget i løpet av våren. 

Leder av Grenlandssamarbeidet ordfører i Bamble kommune Hallgeir Kjeldal peker 

på E-18 (Dørdal-Grimstad), Grenlandsbanen og Batterikysten som aktuelle tema. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og ber administrasjonen om å planlegge 

for å få til et fellesmøte med Grenland.  

Endring av møteplan 

I møteplanen for Østre Agder IPR er det avsatt tid 6. og 7.mai til en samling som var 

tenkt lagt til Oslo. Ut fra den rådende situasjonen er dette nok noe optimistisk. 

Sekretariatet anbefaler derfor at dette endres slik at møtet avholdes lokalt enten på 

teams eller fysisk den 7.mai og at 6.mai utgår. Videre er det jfr forrige punkt kommet 

en henvendelse fra Grenlandssamarbeidet om at de ønsker dialog med Østre Agder 

IPR om ulike saker av felles interesse. Derfor ber sekretæren representantskapet om 

å vurdere om planlagt møte 11.juni kan utvides til en samling fra ettermiddag torsdag 

10.juni til etter lunsj 11.juni og at vi legger denne til Langesund hvis 

Grenlandssamarbeidet kan møte oss enten på kvelden 10.juni eller på formiddagen 

11.juni. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Planlagt møte i representantskapet 6. og 7.mai i Oslo endres til møte lokalt enten på 

teams eller fysisk den 7.mai. 

Planlagt representantskap 11.juni endres til en samling fra ettermiddag torsdag 

10.juni til etter lunsj fredag 11.juni hvis det lar seg gjøre å få til et møte med 

Grenlandssamarbeidet i løpet av en slik samling. Det undersøkes om det er mulig å 

legge denne samlingen til Langesund.   

Deltakelse fra Østre Agder IPR som partner ved gjennomføringen av TEDx i 

2021. 

I 2020 var det gitt tilsagn på at Østre Agder IPR skulle inngå partneravtale med 

Arendal kommune i forbindelse med gjennomføring av arrangementet i 2020. Med 

bakgrunn i pandemisituasjonen ble det ikke mulig å gjennomføre dette 

arrangementet. Nå planlegger man for gjennomføring 5.november 2021 og 

arrangøren anmoder Østre Agder samarbeidet om å inngå en partner-avtale. 

Sekretariatsleder anbefaler at det blir gjort. Med bakgrunn i at bidraget i 2021 vil 

måtte finansieres gjennom bruk av fond så er det nødvendig å gi signal til arrangøren 

om at tilsvarende bidrag ikke kan påregnes for 2022. 
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Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner at det inngås partneravtale om deltakelse i TEDx for 

2021. 

Manglende tilbakemelding fra Agder fylkeskommune vedrørende prosess 

knyttet til skolebruksplan for videregående opplæring. 

Vedlagt følger kopi av brev som ble oversendt Agder fylkeskommune etter 

kontaktmøtet mellom Listerrådet, Setesdal regionråd og Østre Agder IPR. 

 

For representantskapets leder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder IPR 


