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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 Østre Agder-samarbeidet IPR fredag 18.februar 2022 

på Vegårshei.  

 

Sted Tid  

Møtet avholdes i Fjellheim ved Vegårshei ski- og aktivitetssenter Fredag 18.februar 
2022 kl.08.30-11.30  

 

Møtet avsluttes med felles lunsj med deltakerne fra politiet på det påfølgende politirådsmøtet. 

Sakliste: 

Sak 11/22 Godkjenning av referatet fra teamsmøtet 21.januar 2022 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 12/22 Utviklingsplan 2040 for Sørlandet sykehus – felles høringsinnspill  

Alle helseforetak er pålagt å utarbeide utviklingsplaner for hvordan et helseforetak 

vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidig behov for spesialisthelsetjenester.  

Kommunene er invitert til å avgi høringsinnspill til planarbeidet.  

Det interkommunale strategiske samordningsutvalget på helsefeltet, KOSS, ønsker at 

alle kommunene på Agder oversender felles høringspunkter til SSHF. Forslag til 

felles høringsinnspill må ansees som anbefalinger som kommunene/IPR selv kan 

velge å sende inn som egen kommunes høringsinnspill evt integrere disse i 

høringssvaret som hver enkelt kommune oversender SSHF. 

Samhandlingskoordinator i Østre Agder legger fram foreslåtte høringsinnspill til 

Representantskapet i Østre Agder. Høringsfrist til SSHF er 15.03.2022 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/01/rep-ref-220121.pdf


Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Her finner representantene høringsversjonen til Utviklingsplan 2040 for Sørlandet 

sykehus. 

En arbeidsgruppe fra kommunene på Agder har et pågående arbeid med å utforme 

felles høringsinnspill. Disse behandles i KOSS den 16.02 og ettersendes umiddelbart 

til Representantskapet slik at forslag til høringsinnspillene er kjent før møte 18.02. 

Forslag til vedtak ettersendes den 17.02 da forslag til felles høringspunkter ikke er 

kjent på nåværende tidspunkt. 

Basert på høringsutkastet fra SSHF vil dette være de mest sentrale områdene for 

felles høringsinnspill: 

• Kapasitetsutfordringer for den samlede helsetjenesten på Agder fram mot 2040  
• Behovet for felles planlegging av en framtidig samlet helsetjeneste på Agder – hvor det 

innenfor rammen av Helsefelleskapet utarbeides en felles virkelighetsforståelse av 
utfordringsbildet og utarbeides et omforent kunnskapsgrunnlag. I dette arbeidet må det 
inngå en felles beredskapsplan for en framtidig pandemihåndtering 

• Behovet for konkretisering av innholdet i ambulerende og digitale tjenester hvor 
oppgaveansvaret mellom spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester tydeliggjøres 
for å unngå en utilsiktet oppgaveglidning og oppgaveoverføring 

• En opptrapping av sengetilbudet for målgruppen eldre skrøpelig i lys av den 
demografiske utviklingen 

• Behandlingstilbudet innenfor psykisk helsevern og rus med særskilt vektlegging på et 
tilstrekkelig utbygd døgntilbud for de alvorlig psykisk syke 

• Et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud innenfor barne - og 
ungdomspsykiatrien med tilstrekkelig dimensjonering og kapasitet av både døgn, - og 
dagtilbudet –og ambulant behandling for å understøtte kommunenes arbeid med bedre 
tverrfaglig og tidlig innsats  

• Nødvendigheten av at SSHF tilrettelegger akuttfunksjoner / utvidelse av akuttmottaket i 
de lokalene den interkommunale legevakta flytter ut av i 2023. 

• Påpeke behovet for å få på plass en 3. PCI – lab ved sykehuset i Arendal. 
 

Med bakgrunn i at høringsutkastet ikke foreligger så sendes forslaget til vedtak ut 

sammen med dette dokumentet 17.april. 

Sak 13/22  Orientering om utviklingen ved Eyde Energi Park og Eyde Material Park. 

 Med bakgrunn i den meget hurtige prosess som nå pågår knyttet til igangsetting av 

bygging ved Eyde Energi Park for Morrow Batteries, og planlegging av områder for 

næringsutvikling ved Eyde Material Park vil Stephen Sayfritz fra batterifabrikken og 

næringssjef Kåre Andersen i Arendal kommune holde en orientering. Ledelsen i 

selskapet og i Arendal kommune er opptatt av at politisk og administrativ ledelse i 

samarbeidskommunen skal holdes orientert om progresjonen i prosjektet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 14/22 Agder kollektivtrafikk AKT gir en orientering om konkurransegrunnlag øst, 

drosjeanbud og prosjektet AKT Svipp. 

 Plansjef Hilde Bergersen og Administrasjonssjef Kjell Sverre Drange gir 

orienteringen som gis med bakgrunn i erfaringene under pandemien. Herunder 

hvilke konsekvenser denne kan gi for innbyggernes tilbud. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

https://sshf.no/Documents/Utviklingsplan%202040/SSHF%20Utviklingsplan%202040%20H%C3%B8ringsversjon.pdf
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 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 15/22 Uttale til revisjon av domstolsreformen 

Sekretariatet gjennomførte 2.februar 2022 et møte med leder og nestleder i 

representantskapet, leder av Østre Agder kommunedirektørutvalg, Sorenskriver og 

nestleder ved Agder tingrett, arbeidstaker representanter fra retten og Arendal 

avdeling av Agder advokatforening. Med bakgrunn i dette møtet ble det utarbeidet et 

notat som oppsummerer synspunktene som framkom i møtet. I tillegg ble besluttet at 

de tillitsvalgte skulle utarbeide et brev som oppsummerte deres synspunkt (vedlagt) 

og at Arendal avdeling av Agder advokatforening skulle komme med et tilsvarende 

brev. Denne foreligger nå og er vedlagt. Foreningen påpeker usikkerheten knyttet til 

om en vil oppnå lovfesting av rettsstedene når de lander på at reetablering av egen 

tingrett i Arendal gir størst sikkerhet for tingrettens tilstedeværelse i Arendal/ Østre 

Agder. 

I tillegg ble det i møtet besluttet at sorenskriveren skulle lage et notat som redegjør 

for hvordan rettsstedenes forankring kunne styrkes i domstolsloven slik at endringer 

i disse først kan gjøres etter beslutning i Stortinget. Representantskapets leder har 

omarbeidet dette slik at han kan bruke dette ved kontakt med stortingsrepresentanter. 

(vedlagt) 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder-samarbeidet ber om at Stortinget ved behandling av sak om reversering 

av domstolsreformen fatter vedtak i lovs form som sikrer at det er Stortinget som 

skal ta stilling til endringer i rettssteder i landet jfr forslaget i brevet fra 

representantskapets leder til stortingsrepresentantene. 

 Østre Agder-samarbeidet registrer at det er bred enighet ved Agder tingrett blant 

ledelse og medarbeidere om at erfaringene med den nye tingretten er gode. 

Virksomheten ved de tre rettsstedene videreføres i full bredde og forutsetningene for 

faglig styrking av arbeidet ved den nye domstolen er gode. Representantskapet 

erkjenner at dette kommer hele landsdelen til gode. Det bidrar også til å styrke 

forutsetninger for å lykkes med for eksempel etablering av høyere utdanningstilbud 

innenfor jus ved UiA, noe hele landsdelen står bak! 

 Norge har opplevd at rettsbeslutninger ved Den Europeiske 

Menneskerettighetsdomstol har underkjent rettsavgjørelser fattet i norske domstoler. 

Dette understreker viktigheten av å ha høy kompetanse ved den enkelte domstol når 

rettsavgjørelser fattes. Østre Agder-samarbeidet merker seg at Agder tingrett har 

etablert en egen faggruppe innen barnerett og at denne yter verdifulle innspill til 

videreutvikling av rettspraksis på feltet i Norge. Dette fagmiljøet ved Agder tingrett 

er en viktig ressurs når kommunene i Agder skal styrke kompetansen blant sine 

ansatte som arbeider med barn og ungdom. 

 Totalt er det etablert 13 faggrupper ved Agder tingrett det sikrer bred faglig styrking 

av rettes virksomhet og det faglige ansvaret for kompetanseutvikling ved at ledelsen 

for de ulike faggruppene er spredd. Blant annet er tre ledet fra Arendal rettssted. 

 Østre Agder-samarbeidet IPR ønsker at Agder tingrett skal videreføres som en 

virksomhet med tre rettssteder Arendal, Kristiansand, Farsund med en desentralisert 

ledelsesstruktur. Vedtaket bygger på at Stortinget gir de tre rettsstedene forankring i 

domstolsloven og at endringer vedrørende landets rettssteder kun tilligger Stortinget. 
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 Agder tingrett har vist vilje til å styrke hvert av de tre rettsstedene med nødvendig 

teknisk utstyr i rettssalene på alle de tre rettsstedene. Dette tolker Østre Agder-

samarbeidet som et uttrykk for at Agder tingrett ønsker å tilrettelegge for likt 

teknologisk nivå i hele Agder. 

Sak   16/22 Status for arbeidet med program for formannskapssamlingen 26.april 2022. 

Vedlagt følger forslaget til program for samlingen. Det mangler avklaring med 

statsrådsdeltakelse, eventuell annen representant fra regjeringsnivå. Andre deltakere 

har bekreftet at de stiller. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder representantskap godkjenner programmet for formannskapssamlingen 

og anmoder om at dette sendes kommunene til videreformidling til deltaker fra 

formannskapet og næringslivsrepresentanter fra kommunen. 

Sak 17/05 Program for representantskapets møter i Oslo 5. og 6.mai 

Det er utarbeidet et utkast til program for representantskapets samling i Oslo 5. og 6. 

mai. Den følger som vedlegg. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Representantskapet godkjenner  

Sak 18/22 Anbefaling vedørende lokalisering av vannforvalter for vassdragene Nidelv, Vegår 

og Gjerstad. 

Vedlagt følger kopi av saken fra et fellesmøte i regi av Agder fylkeskommune den 

2.desember 2021, som er oversendt som begrunnelse for lokalisering av 

vannforvalteren i Åmli. I dette møtet ga flere kommuner uttrykk for at Åmli kan 

være en god lokalisering av stillingen. 

Videre har teknisk leder i Froland kommune på vegne av kommunedirektøren 

oversendt et notat som redegjør for hvorfor de mener en lokalisering til Froland er 

hensiktsmessig. (vedlagt) Stillingen har de siste årene vært lokalisert til 

administrasjonen i Froland kommune. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet vil under henvisning til at vannforvalteren skal ivareta vassdrag i 

kommuner både i Agder og i Telemark peke på Åmli som en sentralt beliggende 

kommune for å ivareta en slik funksjon. 

Sak 19/22 Aktuelle påvirkingssaker. 

E18-finasieringsramme 

Med bakgrunn i at finansieringsrammen som er gitt fra Stortinget til Nye veier for 

strekningen fra Tvedestrand til Bamble ikke dekker forventede kostnader knyttet til 

byggingen basert på den foreslåtte traseen blir prosjektet utsatt. Representantskapet 

bør drøfte hvordan en skal bidra til at utsettelsen får begrenset varighet.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak legges fram med grunnlag i representantskapet 

drøfting. 

Sak 20/22 Orientering om aktuelle saker som har vært til behandling i Østre Agder 

kommunedirektørutvalg 9.februar 2022. 
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 Leder i utvalget Harald Danielsen orienterer om sakene som har vært til behandling. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 21/22 Eventuelt 

  Fellesmøte med Region Grenland. 

Aktuelle saker er Grenlandsbanen og felles satsning på Batterikysten. Med bakgrunn 

i at representantskapets møte 1.april allerede er opptatt ved at vi da skal besøke 

Flødevigen sammen med Østre Agder næringsforum og at møtene 5. og 6.mai er lagt 

til Oslo så er det aktuelt å ha et ekstra møte i forbindelse med at Grenlands-

samarbeidet har et av sine møter. 

 

For styreleder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder 


