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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-samarbeidet IPR fredag 11.juni 2021.  

 

Sted Tid  

Bystyresalen Arendal kultur- og rådhus Fredag 11.juni 2021 
kl.09.00-12.00  

 

Sakliste: 

 

Sak 42/21 Godkjenning av referatet fra representantskapsmøte i Østre Agder regionråd        

7.mai 2021. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes.  

Sak 43/21 Presentasjon av prosjektet Tre på Agder. 

Prosjektleder Maya Twedt Berli og Kristin Veum fra Silva consult redegjør for 

bakgrunnen og mål for prosjektet som skal bidra til vekst og konkurransekraft for en 

framtidsrettet og miljøvennlig bransje. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet takker for orienteringen og tar spørsmålet om et tilsvarende 

prosjekt som i Kristiansandsregionen opp under sitt møte i september. 
 

Sak 44/21 Festivalsommer på Agder – muligheter og utfordringer. 

 Daglig leder for Trebåtfestivalen i Risør Kari-Anne Røisland, daglig leder for 

Canalstreet Mats Aronsen og daglig leder for Risør kammermusikkfestival Eirik 

Raude stiller for festivalene i regionene. 

 De ønsker å orientere om status for festivaler i sommer.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/05/rep-ref-210507.pdf
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 Videre ønsker de dialog om posisjonering av festivaler i Agder - herunder 

betydning og forståelsen for kulturturisme, forutsigbar økonomi og 

søknadsprosesser. 

 Hvilken rolle tenker politisk ledelse at festivalforumet i regionen kan ha?  

 Behov for politisk bistand overfor nasjonale myndigheter. 

 

Forslag til vedtak legges fram med grunnlag i drøftelsen i møtet! 

Sak 45/21 Organisering av arbeidet for oppfølging av vanndirektivet.  

På siste møte fikk representantskapet presentert historikk for arbeidet og 

fylkeskommunens videre plan for organisering av vannregionene som sikter mot å 

sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. 

Forslaget innebærer at det skal etableres tre stillinger, der en er knyttet til 

Nidelvvassdraget og Gjerstad Vegår-vassdraget. En 50% stilling knyttet til Tovdals-

vassdraget. Finansieringen 2/3 fylkeskommunal og resten fordelt på kommunene. I 

vårt område har Froland vært vertskommune for en stilling og for en har Birkenes 

vært vertskommune. 

Rådmennene må vurdere om tre stillinger til å ivareta dette forvaltningsansvaret er 

hensiktsmessig. For den enkelte kommune vil en reduksjon til to stillinger gi 

begrenset effekt. 

Kommunene bør bli gitt større innflytelse og styringsrett i forhold til bruk av 

kompetanse og kapasitet disse fagstillingene representerer. Hvis de kan være en 

viktig ressurs i forhold til ivaretakelse av kommunenes forvaltningsansvar på feltet 

så kan ressursbruken være hensiktsmessig.   

Med dette som grunnlag så ber Østre Agder rådmannsutvalg om at 

representantskapet anbefaler kommunene å gå inn for Agder fylkeskommunes 

forslag til framtidig organisering av vannområdene basert på finansieringsplanen slik 

den framgår av presentasjonen. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet anbefaler kommunene i Østre Agder om å gi sin tilslutning til 

forslaget fra Agder fylkeskommune om organisering av vannforvaltningsområdene i 

Agder basert på den foreslåtte finansiering. 

Sak 46/21 Uttale til tannhelsestrategi for Agder 2022-2025. 

 Det foreligger et utkast til tannhelsestrategi for 2022-2025 for Agder 

fylkeskommune. Intensjonen er å gi retning på hvordan tannhelsetjenesten i 

fremtiden skal tilpasse sine tjenester til demografiske og øvrige utviklingstrekk. Det 

er lagt mest vekt på innhold i tannhelsetjenesten, og hvordan brukeren kan få best 

mulig tilbud. Strategien legger ikke opp til faktiske endringer i eksisterende 

klinikkstruktur, men skisserer det som et mulig behov for å yte gode tjenester i 

fremtiden. Med struktur menes antall klinikker, størrelse og åpningstid på de ulike 

klinikk lokalisasjonene. Frist for å komme med uttalelse fra Østre Agder-

samarbeidet er 1.juli. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/05/Orientering-Vannforvaltning-Ostre-Agder.pdf
https://agderfk.no/_f/p1/idd727c45-3228-41b7-8836-68e56ebef125/horingsutkast-tannhelsetrategi-2021-2024.pdf
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 Sekretariatet har utarbeidet et utkast til uttalelse med vekt på nødvendigheten av å 

opprettholde tannhelsetjenesten i distriktene der det ikke finnes et privat alternativ. 

Demografisk er Østre Agder en region med mange eldre og denne andelen øker mye 

i årene som kommer. Fokus som det er i strategien for å styrke tjenestetilbudet 

overfor eldre er viktig. 

 Etter utsendelsen av sakspapirene til møtet så ble sekretariatet anmodet av leder 

Robert C. Nordli om å kontakte ordførerne Bjørn Gunnar Baas og Kjetil Torp for å 

innhente synspunkt på det opprinnelige høringsforslaget. Det har ledet til noen 

tillegg. Nytt utkast til uttalelse følger den reviderte innkallingen til møtet. Ny tekst er 

merket blått. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet slutter seg til forslaget til uttalelse fra sekretariatet. 

Sak 47/21 Aktuelle påvirkningssaker 

 

 Fødetilbudet ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand og Arendal 

Vedlagt følger et utkast til uttalelse. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder IPR slutter seg til utkastet til uttale.  

  Status for Stortingets arbeid med Nasjonal transportplan 

Fylkesordfører Arne Thomassen har meldt forfall til møtet slik at det blir 

fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad kommer til å gi denne orienteringen om status  

behandlingen av forslaget til NTP i Stortingets transport og kommunikasjons-

komite.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering.  

 

Sak 48/21 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg 28.april 

2021. 

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

møtet.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 49/21 Eventuelt 

  Representant fra Østre Agder-samarbeidet til etterfølgeren til Bynett sør. 
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Under representantskapsmøtet 7.mai så påtok ordfører Marianne Landaas seg å 

representere samarbeidet i et drøftingsmøte 2.juni. Hun gjør rede for hva som 

skjedde her.  

Fra leder i Listerrådet Arnt Abrahamsen har blitt anmodet om å oppnevne et medlem 

til dette samarbeidet. Han skriver videre: Vi var enige om at det må et nytt navn til i 

nettverket, men ikke hva «barnet» skal hete. 

Vil at styringsgruppa som utpekes jobber frem et forslag til både hva nettverket skal 

ha som målsetting, organisering og navn! 

Derfor viktig at vi 4 regionene utpeker den personen fra våre regioner som skal sitte 

i styringsgruppa. 

Lister har bedt meg om å representere Lister, mangler Ø-A, Setesdal og Reg.KRS. 

UiA har utpekt sine 2, og Fylkeskommuen har utpekt Arne Thomassen og Kenneth 

Andresen. 

Sekretariatsleder ber representantskapet å vurdere om det kan være hensiktsmessig å 

la denne styringsgruppen både ha politiske og administrative deltakere. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder-samarbeidet oppnevner xx som skal inngå i styringsgruppen for 

videreføringen av samarbeidet i Bynett sør. 

   

Etter representantskapsmøtet blir det møte i Jordøya tomteutvikling as i bystyresalen. Deretter er det 

møte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Jfr. egne innkallinger. 

 

For representantskapets leder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder IPR 


