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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 1.oktober 

2021.  

 

Sted Tid  

Kommunestyresalen I Gjerstad (Øvre Gjerstad) Fredag 1.oktober 
2020 kl.09.00-13.00  

 

Sakliste: 

Sak 60/21 Godkjenning av referatet fra møtet 3.september 2021 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 61/21 Presentasjon av Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) Alle 

trenger et trygt hjem. 

For å orientere om strategien møter fra Husbanken sør regiondirektør Øystein 

Djupedal, avdelingsdirektør Morten Sandvold, seniorrådgiver Siv Kløvfjell og 

seniorrådgiver Karina Culley.  De vil også orientere om hvilke virkemidler de råder 

over under arbeidet for å følge opp strategien.  

Husbanken anmoder kommunene om å si noe i forhold til hvilke utfordringer de 

opplever i boligmarkedet lokalt.  

Fra Husbanken er ønske om at dette fellesmøtet med alle åtte kommuner skal 

videreføre det samarbeidet de tidligere har hatt med kommunene. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Østre Agder-samarbeidet IPR takker Husbanken sør for redegjørelsen om statens 

satsing på en sosial boligpolitikk og om virkemidlene som de har til rådighet for å 

iverksette arbeidet. Kommunene erkjenner Husbankens viktige rolle i dette arbeidet 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/09/rep-ref-210903.pdf
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og ønsker tett samarbeid for å kunne skape et boligtilbud for innbyggere som har et 

manglende eller mangelfullt tilbud. 

Sak 62/21 Uttale til Studentstrategi Agder 2030 – Sammen om en attraktiv regioner for 

studenter og nyutdannede fra Agder fylkeskommune. 

Vedlagt følger utkast til strategi. 

Sekretariatsleder ser positivt på at fylkeskommunen løfter opp satsing på studenter 

og nyutdannede i Agder. Unge kreative, motivert og engasjerte mennesker er 

nøkkelressurs for at næringsliv og offentlig sektor i Agder skal lykkes. 

Utfordringen ligger i å konkretisere ha som kan bidra til en god opplevelse i møtet 

med landsdelen. Derfor forslår vi at en helt konkret at studentenes fadderuke gjøres 

til en arena for å skape en innsikt i bredden på opplevelser. En svært stor del at 

offentlig sektors ressursbruk i kultursektoren er kanaliseres gjennom de store 

institusjonene. Hva med å utfordre de sentrale institusjonene som Kuben, Agder 

naturhistoriske museum, Kristiansands kunstmuseum, orkester og teater til aktivt å 

engasjere seg i denne første fasen når nye og gamle studenter introduseres til 

landsdelen. Fylkeskommune og kommuner som bidrar med store ressurser kan ha 

forventninger til at institusjonene finner sin rolle i denne fase av studentens liv på 

Agder. På denne måten vil også innholdet i fadderuka bli styrket.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder-samarbeidet IPR vil uttrykke støtte til forslaget til Studentstrategi Agder 

2030.  

Som en konkret oppfølging av strategien så bør kulturinstitusjoner som støttes av 

Agder fylkeskommune og kommunene i landsdelen oppfordres til å aktivt engasjere 

seg under fadderuka, slik at studentene får oppleve bredden i det kulturliv som Agder 

tilbyr. Virksomhetene bør anmodes om å gi tilbakemelding i forhold til hva de har 

gjort i forhold til fadderuka i sine årsmeldinger. 

I samme tidsrom bør idrettsmiljøet som ligger på høyt nasjonalt nivå gi studentene 

gratis adgang på sine arrangementer. 

Sak 63/21 Bruk av tilgjengelig kraftressurser i Agder til omstilling i bærekraftig retning. 

 Konserndirektør Steffen Syvertsen i Agder energi reflekterer over landsdelens 

forutsetning for å være en sentral drivkraft i den grønne omstilling privat og offentlig 

sektor skal igjennom. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet takker for gjennomgangen og vil gjennom sitt eierskap i Agder 

energi bidra til selskapet kan ivareta en sentral rolle i arbeidet for en bærekraftig 

omstilling av landsdelen. 

 

Sak 64/21 Status for arbeidet med sammenslåing av ØABV og Grimstad brann- og 

redningsvesen. 

Vedlagt følger brev fra brannmesterne i Gjerstad, Froland, Risør, Tvedestrand, 

Vegårshei og Åmli med svar fra rådmannen i vertskommunen. 
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Kommunedirektør i Grimstad og rådmann i vertskommunen for ØABV redegjør for 

status i arbeidet og intensjonene om å kunne nå behandling i kommunen før 

årsskiftet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 65/21 Forslag til budsjett 2022 og handlingsprogram 2023-2025 for Østre Agder-

samarbeidet IPR. 

 Vedlagt følger budsjettforslaget for 2022. Rammene for perioden 2023-2025 

videreføres uendret i samsvar premissene som ble lagt under rådmennenes 

budsjettseminar i mars. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet godkjenner forslaget til budsjett for 

2022 og rammene for handlingsprogramperioden 2023-2025. 

 

Sak 66/21 Forslag til møteplan for representantskapet og kommunedirektørutvalget i Østre 

Agder-samarbeidet 2022. 

Vedlagt følger utkast til møteplan for 2022 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner forslaget til møteplan for 2022. 

 

Sak 67/21 Aktuelle påvirkningssaker 

Felles boligstrategi i Østre Agder-samarbeidet i forbindelse med etableringen av 

Morrows batteries. 

Initiativet kommer fra Arendal kommune som ber Østre Agder-samarbeidet vurdere 

om det vi i fellesskap bør markedsføre regionen som et attraktivt boområde. Det 

understrekes fra Arendal at en slik markedsføring bør skje både på norsk og engelsk. 

Eventuelt også andre språk ut fra hvor arbeidstakere skal rekrutteres fra. 

Sekretariatet vil i møtet presentere noen bakgrunnstall som er mottatt fra Arendal 

kommune.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet ber sekretariatet og Arendal kommune om å arbeide videre med 

temaet og lage et notat som kan legges til grunn for behandling av saken og for 

vurdering av bruk av fondsmidler til et framtidig arbeid. 

 

Sak 68/21 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget. 

Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterer om sakene i møtet 

22.september. 
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Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 69/21 Eventuelt 

   

Kontaktmøte med Grenlandssamarbeidet 

Det foreligger tilbakemelding fra ledelsen i Grenlandssamarbeidet om at de har 

anledning til å møte representantskapet fredag 10.desember på formiddagen i 

Grenland. Det medfører at representantskapsmøtet må legges på ettermiddagen 

torsdag 9.desember. Sekretariatet har undersøkt hotellkapasitet og det er mulig å 

finne dette i Skien. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Det planlagte representantskapsmøtet 10.desember flyttes til 9.desember og det 

legges til Grenland. 

 

For styreleder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder 

 

 

 


