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 5.november
2021.
Sted

Tid

Arendal gamle rådhus - Festiviteten

Fredag 5.november
2020 kl.09.00-13.00

Sakliste:
Sak 70/21

Godkjenning av referatet fra møtet 1.oktober 2021
Etter møtet ble det utsendt et utkast som det ble påpekt at det var en feil versjon av
vedtaket i sak 67-21. Denne ble rettet opp i et revidert utkast med grunnlag i foilen
som ble benyttet i møtet. Representantskapet inviteres til å godkjenne den reviderte
versjonen av vedtaket.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 71/21

Orientering om virksomheten til Pasient- og brukerombudet i Agder
Hanne Damsgaard som innehar stillingen som Pasient- og brukerombud i Agder har
bedt om å få anledning til å orientere om ombudets arbeid og formidle pasient- og
brukererfaringer fra fylket. Det har representantskapets leder stilt seg positiv til.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet takker for orienteringen.
Erfaringene fra brukere av offentlige tjenester er viktig for å kunne utvikle
tjenestenes innhold og tilpasse disse til nye behov. Det interkommunale samarbeidet
ønsker tett kontakt med ombudet med sikte på å kunne formidle kunnskap herfra i
våre helsefaglige samlinger for samarbeidskommunene.

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Sak 72/21

Utkast til tekst vedrørende Østre Agder-samarbeidet i HP 2022-2025.
Vedlagt følger utkast til tekst som sekretariatet har oversendt stabsavdelingen i
Arendal kommune med henblikk på bruk i Arendal kommunes handlingsprogram.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR har ingen merknader til teksten.

Sak 73/21

Planleggingsgruppe for felles formannskapssamling 2.februar 2021.
I representantskapsmøtet 1.oktober ble møteplan for 2022 vedtatt. I denne inngår
felles formannskapssamling 2.februar 2022. Denne samlingen må forberedes ut over
at lokaler er på plass- og der er det også mulig å bestille servering.
Rådmannsutvalget anbefaler at det oppnevnes en plangruppe med medlemmer fra
representantskapet og rådmannsutvalget.
Arbeidsgruppen får ansvar for å utarbeide forslag til program knyttet opp mot




Felles innsatstrapp for samarbeidskommunene.
Boliger tilpasset innbyggere og kommunenes behov – utfordre Ugland
eiendom – Arendal fossekompani – Lindal hus
Industrialiseringsstrategi basert landsdelens energi ressurser.

I arbeidet med å forberede samlingen så vil de fleste medarbeiderne i sekretariatet bli
involvert.
Østre Agder rådmannsutvalg har behandlet saken og de anbefaler at
kommunedirektør xx inngår i arbeidsgruppen.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet oppnevner følgende arbeidsgruppe for å forberede
formannskapssamlingen 2.februar 2022:
Fra representantskapet:
Fra kommunedirektørutvalget:
Representantskapet slutter seg til kulepunktene programmet skal knyttes opp mot.
Endelig program for samlingen godkjennes i representantskapsmøtet 21.januar 2022.

Sak 74/21

Anbefaling fra representantskapet i Østre Agder- samarbeidet til utvidet
interkommunalt samarbeid knyttet til sammenslåing av ØABV og Grimstad brannog redningsvesen.
Til saken foreligger det en saksutredning utarbeidet av kommunedirektøren i
vertskommunen Arendal, samt utredningsmaterialet som er utarbeidet av de to
brannvesen i fellesskap. Denne utredningen ble finansiert gjennom bruk av
fondsmidler fra Østre Agder-samarbeidet IPR.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet anbefaler samarbeidskommunene om å fatte vedtak om å slå
sammen ØABV og Grimstad brann- og redningsvesen.
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Representantskapet er overbevist om at en felles brann- og redningstjeneste for de
åtte kommunene på kort og lang sikt vil bidra til at brann- og redningstjenesten
styrkes. Videre vil drift av et felles brannvesen ha forutsetning for å kunne drives
rimeligere enn en løsning som innebærer at de to virksomhetene forsetter som to
separate virksomheter med utstrakt samarbeid seg imellom.
Erfaringene med dagens vertskommuneordning for brannvesen i ØABV er gode, og
innenfor rammen av denne samarbeidsmodellen ligger det til rette for utvidet
innflytelse fra samarbeidskommunene. Dette tror representantskapet er
hensiktsmessig og retningslinjer for en slik økt medinnflytelse over planlegging av
virksomheten bør innarbeides i samarbeidsavtalen for et felles brannvesen.
Sak 75/21

Aktuelle påvirkningssaker
Endrede premisser for statlige forsøksordninger – manglende varslingstid
Utgangspunktet for saken er erfaringene Froland kommune og Arendal kommune
har fått i forbindelse med avvikling av ordningen SIO. Når staten initierer
forsøksordninger som berører kommuner må forutsetningen være at de kommuner
det er inngått avtale med får en overgangsordning når statlige forsøksordninger
avvikles før avtalens utløp.
Vedtak: (fremmes i møtet)
Status for arbeidet med ny veiforbindelse mellom E18 ved Eyde energipark til
Arendal havn Eydehavn
I statsbudsjettforslaget fra avgått regjering inngikk ikke midler til dette prosjektet.
Ettersom veiforbindelsen er et nødvendig element i en storstilt industrietablering så
er det ønskelig å drøfte initiativ i representantskapet for å bidra til å løfte fram
prosjektet.
Vedtak: (fremmes i møtet)

Sak 76/21

Aktuelle saker fra rådmannsutvalget 27.oktober 2021.
Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterer om sakene i møtet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 77/21

Gjensidig informasjon mellom kommunesamarbeidet og Statsforvalter Stein Ytterdal
Sekretariatet har oversendt følgende innspill til statsforvalteren før møtet (han ba om
dette):
Hos oss er det sterkt fokus på Bærekraftige helse- og omsorgstjenester og felles innsatstrapp
som Agenda Kaupang bistår kommunene i Østre Agder under utarbeidelsen av. Videre er
det stor aktivitet knyttet til REKOMP og DEKOMP samt den nye statlig tilskuddsordning for
kompetansehevende tilbud rettet mot spesialpedagogikk og inkludering.
Alle kommunene i Østre Agder følger tett etableringen av Morrow Batteries, der samspillet
med Statsforvalterembetet er helt avgjørende for en vellykket etablering.
.
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Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
ønsker å takke statsforvalter Stein A Ytterdal og hans medarbeidere for et tett og god
samarbeid gjennom mange år.
Tilliten som er bygget opp mellom Statsforvalteren i Agder og kommunene er viktig
for at begge parter skal kunne gjøre sin jobb overfor innbyggere og medarbeidere på
en god måte. Dette gjelder på mange felt, men vi vil særlig fremheve samarbeidet om
innføringen av REKOMP og DEKOMP innenfor oppvekstsektoren.

Sak 78/21

Eventuelt

For styreleder Robert Cornels Nordli

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder
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