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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 3.september 

2021.  

 

Sted Tid  

Arendal havn – møterom administrasjon Fredag 11.juni 2020 
kl.09.00-13.00  

 

Sakliste: 

Sak 50/21 Godkjenning av referatet fra møtet 11.juni 2021 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 51/21 Presentasjon av status for prosjektet Agder helseklynge. 

Representantskapet i Østre Agder behandlet og vedtok i møte 3.mai 2019 sak 28/19 

«Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» – som er Østre Agder - kommunenes 

FOUI-strategi innen helse, omsorg og levekår. Prosjektet «Agder Helseklynge» 

inngår som en del av denne vedtatte strategi. Målet med prosjektet er bl.a å utvikle 

kvalitet og bærekraft i de kommunale helse - og omsorgstjenestene og å fremme en 

hensiktsmessig infrastruktur for å styrke forskning i kommunehelsetjenesten.   

 

Representantskapet vedtok i samme møte å tilrå kommunene å avsette en pott til 

FOU i sine helse og omsorgsbudsjetter på 0,05% årlig -  i løpet av en to års periode - 

for å bidra til å sikre målrettet og kompetansebasert utvikling i denne krevende 

sektoren.  

Aust – Agder kompetansfond har bevilget 750.000.- pr. år i inntil 3 år for oppfølging 

av vedtatte FoUI – strategi. 

 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen og prosjektansvarlig Rune Holbæk i 

KPMG orientere om de resultater som foreligger og om involveringen av 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/06/rep-ref-210611.pdf
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fagmedarbeiderne i kommunene under arbeidet så langt. Finansiering av prosjektet 

skjer med midler fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og omfattende 

egeninnsats fra medarbeidere i kommunene og fra samhandlingskoordinator. 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Representantskapet: 

 ber sekretariat/prosjektledelsen i samarbeid med Helse – og omsorgsledeforum 

(HLF) å fremlegge en plan for hvordan resultater i prosjektet kan integreres i 

helse - omsorgs og levekårsfeltet i alle 8 kommuner i Østre Agder etter at 

prosjektperioden er avsluttet. 

 minner kommunene om tidligere vedtak (sak 28/19 03.05.2019) om å tilrå at 

kommunene avsetter en pott på 0,05% årlig til FOU i sine helse – og 

omsorgsbudsjetter. 

 ber om oppdatert status og videre resultatoppnåelse i prosjektet legges fram for 

Representantskapet i løpet våren 2022.  

 

Representantskapet retter en stor takk til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

som har gjort det mulig å iverksette denne store satsningen. 

 

Sak 52/21 Arendal havn status og planer for videre utvikling. 

Havnesjef Rune Hvass gjør rede for status for havna og planene framover. Herunder 

tilretteleggingen for å ivareta behovene til Morrow Batteries as. Ordfører i Arendal 

vil gi status for arbeidet med ny veiforbindelse mellom E18 og Havna. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og medlemmene er opptatt av å bidra 

hvis nasjonale myndigheter skal kontaktes under arbeidet med å finansiere den nye 

veiforbindelsen eller i forbindelse med videreutvikling av havna. 

 

Sak 53/21 Orientering om progresjonen med etablering av Biozin på Simonstad og arbeidet 

med opparbeiding av tomt. 

 Ordfører Bjørn Gunnar Baas i Åmli orienterer representantskapet om progresjonen i 

prosjektet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 54/21 Prosjekt karbonfangst på Returkraft. 

Rådgiver i Agder fylkeskommune for bærekraft og utvikling Trond Kristiansen vil 

orientere om arbeidet en regionalpolitisk gruppe har fått utført. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 
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Sak 55/21 Forslag til endring av navn på Østre Agder rådmannsutvalg til Østre Agder 

kommunedirektørutvalg og konkretisering av utvalgets mandat med grunnlag i 

etablert praksis. 

 Vedlegg 1 redegjør for mandatet til Østre Agder slik det følger av 

samarbeidsavtalen. 

 Med bakgrunn i at ny kommunelov gir retningslinjer for at administrativ leder i 

kommunen skal ha tittel av kommunedirektør har 7 av de 8 kommunene formelt 

endret tittel. Det er naturlig å ta konsekvensen av dette og endre navn på utvalget fra 

Østre Agder rådmannsutvalg til Østre Agder kommunedirektørutvalg. Av praktiske 

grunner er det hensiktsmessig å iverksette endringen fra årsskiftet. 

 Samtidig er det ønskelig å gi utvalget et mandat som samsvarer med de konkrete 

oppgaver som i dag tilligger utvalget, samt retningslinjer for bruk av økonomiske 

midler og administrativ kapasitet på utvalgets virksomhet. Et utkast til mandat 

foreligger som vedlegg 2 til saken. Mandatet er innenfor de rammer kommunestyrer 

og bystyrer har vedtatt for Østre Agder-samarbeidet. Det er derfor ikke behov for å 

gi mandatet ny behandling der. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Navnet på Østre Agder rådmannsutvalg endres til Østre Agder 

kommunedirektørutvalg. Endringen iverksettes fra 01.01.2022. 

Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet godkjenner mandatet for 

kommunedirektørutvalget. 

 

Sak 56/21 Oppsummering av erfaringene med Arendalsuka 2021. 

Sekretær for rådet Harald Danielsen og ordfører Robert Cornels Nordli oppsummerer 

sine erfaringer fra gjennomføring av Arendalsuka innenfor rammen av de 

begrensninger pandemien fortsatt setter. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 57/21 Aktuelle påvirkningssaker 

  Arbeidet med felles oppfølging av Morrows batteries 

  Sekretariatet orienterer om møtevirksomheten med kommunene. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 58/21 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget. 

  Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterer om sakene i møtet 25.august. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 
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Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 59/21 Eventuelt 

  Status for etablering av Morrow Batteries as 

   

Kontaktmøte med Grenlandsregionen 

 

Orientering om status for 110-sentralen herunder det statlige kompensasjonstilbudet. 

Ordfører i vertskommunene for 110.sentralen Robert Cornels Nordli orienterer om 

den kompensasjon statlige myndigheter har signalisert at de vil bidra med i 

forbindelse med flyttingen av sentralen til Kristiansand. 

 

For styreleder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder 

 

 

 


