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 på teams i Østre Agder-samarbeidet IPR fredag
21.januar 2022.
Sted

Tid

Teams

Fredag 21.januar
2022 kl.09.00-13.00

Med bakgrunn i pandemisituasjonen tilrås bruk av teams under møtet leder i representantskapet,
leder i kommunedirektørutvalget og sekretariatsleder vil sitte samlet på ordførers kontor i Arendal.
Møtet 21.januar var planlagt lagt til Havforskningsinstituttets avdeling på Flødevigen. I samråd med
ledelsen der blir dette besøket 1.april 2022.
Sakliste:
Sak 01/22

Godkjenning av referatet fra møtet 10.desember 2021
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 02/22

Valg av leder og nestleder for Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet.
I henhold til samarbeidsavtalen for Østre Agder-samarbeidet skjer valg av leder og
nestleder for to år. Denne perioden er nå utløpt.
Vedtak:
Leder

2022-2023

Nestleder

2022-2023
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Sak 03/22

Orientering om organiseringen av Agder tingrett
Domstolleder ved Agder tingrett Robert Versland orienterer om organisering og
virksomhet ved domstolen, med bakgrunn i regjeringens åpning for å revurdere
domstolreformen. Spørsmålet vil da være om det er grunnlag for å gjenopprette
tingretten i Arendal med lokal ledelse. Vedlagt følger et brev fra lederen ved Agder
tingretten som redegjør for adminstrasjonens syn på eventuelle endringer.
Arendal advokatforening vil delta i møtet for å kunne legge fram sine erfaringer ved
retten i Arendal, etter sammenslåingen til Agder tingrett. Vedlagt saken følger et
brev fra foreningen der de anbefaler at tingretten i Arendal gjenopprettes som en
selvstendig rett. Under møtet med kommunedirektørene anbefalte foreningen at
denne fikk navnet Østre Agder tingrett.
Under kontaktmøtet mellom de fire interkommunale samarbeidene i Agder som vi
hadde i Lyngdal 18.november var spørsmålet domstolstruktur tema. Lister uttrykte
tilfredstillelse ved dagen løsning som de oppfatter har gitt grunnlag for at det fortsatt
avholdes rettsaker i vestlige deler av Agder. De opplever at deres domstoltilbud er
sårbart hvis det på ny reises spørsmål om organisering. De tre andre samarbeidene ba
om å bli informert hvis Østre Agder-samarbeidet tok et initiativ overfor nasjonale
myndigheter med sikte på å reetablere en selvstendig tingrett i Arendal.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet anmoder regjeringen ved statsminister om å anbefale stortinget
om å gjenopprette tingretten i Arendal under navnet Østre Agder tingrett.
Jordskifterett for kommunene i Østre Agder anbefales lagt til denne.

Sak 04/22

Anbefaling fra Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet vedrørende forslaget
om sammenslåing av ØABV (Østre Agder Brannvesen) og Grimstad brann- og
redningsvesen – ny behandling.
Spørsmålet ble av et flertall i representantskapet vedtatt utsatt i møte 5.november
med følgende begrunnelse:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet ønsker Grimstad inn i et felles
brannsamarbeid, men saken utsettes i påvente av å klargjøre framtidige kostnader
for den enkelte kommune. I dette inngår å peke på muligheter for å utarbeide en
justere betalingsmodell for brannsamarbeidet. Frist for å framlegge dette er
31.desember.
En arbeidsgruppe nedsatt av Østre Agder rådmannsutvalg med representanter for
kommunene i ØABV-samarbeidet har med bakgrunn i vedtaket og den utfyllende
begrunnelsen –
Før en kan ta stilling til anbefaling av sammenslåing av Østre Agder Brannvesen og
Grimstad Brann- og redningsvesen er det en forutsetning med en risiko- og
sårbarhetsanalyse der følgende avklares:
1. Plan for og krav til framtidig bemanning i et sammenslått brannvesen, herunder
vurdering av opp-bemanning ved Grimstad Brannstasjon.
2. Plan for stasjonsstruktur og vurdering av praktiske og økonomiske konsekvenser
av eventuelle endringer.
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3.

Samlet oversikt over kostnader og fordeling av disse på den enkelte kommune.

utarbeidet vedlagt notat.
Dette notatet utgjør sammen med utredningen som forelå til møtet 5.november et
grunnlag som etter kommunedirektørenes vurdering gir grunnlag for å kunne
anbefale at det arbeides videre med sikte på å etablere et felles brannvesen for alle
samarbeidskommunene i Østre Agder-samarbeidet.
For å kunne utdype kriteriene i ny Forskrift om organisering, bemanning og
utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og
redningsvesenforskriften) så vil en representant fra DSB (Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap delta i møtet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder representantskap anbefaler kommunene i samarbeidet om å arbeide for
å etablere et felles brannvesen for de åtte kommunene med basis i den foreliggende
utredningen og med tilhørende notat fra kommunedirektørene.

Sak 05/05

Utsettelse av planlagt formannskapssamling 2.februar 2022
Fra kommunedirektørutvalget foreligger det en anbefaling om å utsette planlagt
formannskapssamling 2.februar 2022. Forslaget begrunnes med den usikre
situasjonen knyttet til videre utvikling av pandemien. Videre at man vurderer
mulighetene for å kunne gjennomføre samlingen ved Tvedestrand videregående
skole som svært små. Hensynet til elever og ansatte her må veie tungt.
For å oppnå ønsket effekt av den felles formannskapssamlingen
kommunedirektørene at det er viktig å holde fast på at dette skal være et fysisk møte.
De anbefaler derfor at møtetidspunktet endres til tirsdag 26.april 2022 i forventning
til at korona-pandemien på dette tidspunkt er så avklart at fysisk møte lar seg
gjennomføre. Intensjonen bør fortsatt være å gjennomføre samlingen ved
Tvedestrand videregående skole slik at formannskapsmedlemmene kan bli kjent med
dette nye skoleanlegget.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet endrer tidspunkt for formannskapssamlingen til 26.april 2022.
Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) anmoder ledelsen ved
Tvedestrand videregående skole om å få anledning til å møtes ved skolen på dette
tidspunkt.

Sak 06/22

Høringsuttalelse til planprogrammet for Regional plan for senterstruktur og handel i
Agder og til planprogrammet for Regional plan for mobilitet i Agder.
Det interkommunale politiske rådet har fått tilsendt planprogram for tre planer, dette
omfatter de to som inngår i sakens overskrift, og i tillegg Regional plan for bolig,
areal og transport i Kristiansandsregionen. Den siste er også en viktig plan for de
kommuner som omfattes, men Østre Agder er ikke målområde.
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Den første planen skal blant annet erstatte Regional plan for senterstruktur og handel
i Aust-Agder (vedtatt 2015). Mange kommuner har opplevd at denne har gitt
begrensninger i forhold til lokale politiske utviklingsønsker. Sekretariatsleder har i
vedlegget til saken kommet med noen betraktninger i forhold til hva som bør
vektlegges i planarbeidet. Herunder hvordan kommuner med ulik størrelse som Østre
Agder er kjennetegnet av bør bli ivaretatt.
Representantskapet har tidligere blitt presentert for intensjonen bak den regionale
mobilitetsplanen. I vedlegget drøfter sekretariatsleder hvorfor man bør være åpen for
nye muligheter for å dekke endrede transportbehov. For å tenke nytt bør UiA være
en naturlig samarbeidspartner. Når en planlegger på dette felt må erfaringen fra to år
med pandemi være en del av beslutningsunderlaget.
For å sikre regionens politiske ledelse god involvering i de to planprosessene er
sekretærene for disse og sekretariatet blitt enige om å anbefale at det gjennomføres
en workshop 22.april kl.9-13 i Fylkestingsalen i fylkeskommunens
administrasjonsbygg i Arendal. (vedlegg 2) Hvis representantskapet slutter seg til
dette forslaget så vil en be om synspunkt på hvem som bør inviteres fra politisk
ledelse. I tillegg til kommunedirektørene så vil det være naturlig at Østre Agder
næringsforum inviteres til samlingen.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
slutter seg til synspunktene som framgår av vedlegg 2 og anbefaler at disse legges
inn i en uttalelse til Agder fylkeskommune knyttet til planprogrammet for de to
regionale planene.
Østre Agder-samarbeidet IPR tar imot tilbudet fra Agder fylkeskommune om å
avholde en workshop i forbindelse med utarbeidelsen av de to regionale planene. I
tillegg til administrasjonen representert ved Østre Agder kommunedirektørutvalg og
Østre Agder næringsforum så anbefaler representantskapet at politisk ledelse i
kommunen representert ved ordfører, varaordfører og leder for opposisjonen
inviteres til samlingen, sammen med aktuelle komiteledere.

Sak 07/22

Aktuelle saker fra Østre Agder næringsforum
Intensjonen for møtet 21.januar 2022 var at dette skulle fylle rollen som et
kontaktmøte mellom representantskapet og medlemmene (næringssjefene) i Østre
Agder næringsforum. Når nå dette møtet ble lagt om til et digitalt møte så er det
enighet om at leder i næringsforum Bård Vestøl Birkedal og utviklingsleder Siri
Asdal i sekretariatet skal gi en kort orientering om status for næringsforums arbeid i
dette møtet og så deltar medlemmene i næringsforum under møtet på Flødevigen
1.april.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Sak 08/22

Aktuelle påvirkningssaker


Oppfølging av nasjonale myndigheter for å sikre at de bidrar med ressurser
under etableringen av Morrow Batteries as ved Eyde energipark – herunder
til etaleringen av hensiktsmessig veisamband mellom fabrikkanlegget og
Arendal havn – Eydehavn.

Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder-samarbeidet IPR forventer at nasjonale myndigheter engasjerer seg
under etableringen av en av landets største industrietableringer ved Eyde energipark.
Internasjonalt viser myndigheter i ulike land stor evne til å bidra til slike etableringer
som både skaper arbeidsplasser og inntekter til landet.
Batteri-industrien er en sentral bidragsyter under arbeidet for å skape bærekraftige
løsninger på mange felt. Agder forventer at nasjonale myndigheter viser evne og
vilje til å bidra til etableringen av slik industri i landet. Det er en forventning fra
Agder om at første del av et slikt bidrag finner plass i revidert budsjett sommeren
2022. Det vil bidra til at arbeidet med ny vei fra havna til Eyde energipark skal
kunne starte. Både Arendal kommune og Agder fylkeskommune har gitt tilsagn om
vesentlige bidrag til prosjektet.

Sak 09/22

Orientering om aktuelle saker som har vært til behandling i Østre Agder
kommunedirektørutvalg 12.januar 2022.
Leder i utvalget Harald Danielsen orienterer om sakene som har vært til behandling.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 10/22

Eventuelt
Forberedelse av Regionalt politirådsmøte 2022.
Sekretariatsleder avholder møte den 14.januar med driftsleder i politiet for Østre
Agder driftsenhet Terje Gundersen som koordinerer møtet for Agder politidistrikt for
å forberede programmet for det regionale politirådet som er planlagt til 18.februar. I
representantskapsmøtet redegjør sekretariatsleder for hvordan innspillene som ble
gitt fra representantskapet den 10.desember 2021 innarbeides i programmet.
Konsekvenser av finansieringsmodellen for særlig ressurskrevende brukere.
Steinar Pedersen har på vegne av Gjerstad kommune anmodet om å få møte
representantskapet med bakgrunn i de utfordringer kommunen står overfor relatert til
særlig ressurskrevende. Han vil i møtet presentere de særlige utfordringene Gjerstad
står overfor og hvor skjevt denne ordningen slår ut for kommunene.

For styreleder Robert Cornels Nordli
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Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder
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