
Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

 

 

 

 

 

 

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 1.april 2022 på 

Havforskningsinstituttets avdeling - Flødevigen, Hisøy.  

 

Sted Tid  

Møtet avholdes i lokalene til Havforskningsinstituttet – Flødevigen Hisøy Fredag 1.april 2022 
kl.08.45-14.00  

 

Møtet er et fellesmøte mellom representantskapet i Østre Agder-samarbeidet, Østre Agder 

næringsforum og Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen på Hisøy. Program for 

fellessamlingen med instituttet er utarbeidet av vertskapet i samråd med representantskapets ledelse: 

Ankomst             8.45- Morgenkaffi og havutsikt 

Møtestart           9.00- Status for Flødevigen og det marine samarbeidet på Agder 

                          Jan Atle Knutsen:  Flødevigen hvem er vi og hva driver vi med ? 

                          Halvor Knutsen/Michael: Marin satsing ved UiA- CCR og masterprogrammet 

                          Petter : Utbyggingsplan i Flødevigen-hva planlegges! 

Diskusjon : Hvordan gi drahjelp til utbygging i Flødevigen ? 

                           10.00- Faglig innspill fra forskningsfronten  

                            Alf Ring Kleiven- Spøkelsefiske- en formidabel utfordring ! (10 min) 

                            Even Moland: Hvorfor marine bevaringsområder i Skagerrak! (10 min) 

                            Frithjof Moy: Økologiske grunnkart på Agder-vi må komme i gang !(10 min) 

                            1040 - Beinstrekk/påfyll av kaffi 

 

. 
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Sakliste for representantskapet: 

Sak 22/22 Presentasjon av planene for Bøylestad Energipark ved Arendal fossekompani 

Fra Arendal fossekompani møter Per Olav Collin Business Developer og for 

grunneierne møter Svein Ragnvald Bøylestad for å gi en orientering om planene for 

Bøylestad energipark. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 23/22  Samspill mellom representantskapet og Østre Agder næringsforum vedrørende 

prioriterte påvirkningsområder for å skape en ønsket samfunnsutvikling i regionens 

kommuner. 
 

Felles muligheter og utfordringer i tilknytting til næringsetablering- og utvikling i 

Østre-Agder, med fokus på:  
 

 Arealdisponereringer  

 Strøm og strømnett  

 Kommunikasjon/markedsføring 
 

Forslag til vedtak legges fram med grunnlag i drøftelsen mellom representantskapet 

og Østre Agder næringsforum. 

 

Sak 24/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 18.februar 2022 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 25/22 Godkjenning av regnskapet for Østre Agder-samarbeidet 2021.  

Vedlagt følger utskrift av virksomhetens regnskap. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner regnskapet for 2021. 

 

Sak 26/22  Årsmelding for Østre Agder-samarbeidet 2021. 

 Sekretariatets Årsmelding for 2021 følger som eget vedlegg til innkallingen. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar årsmeldingen for 2021 til orientering. 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220218-rev.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/arsmelding-2021-revidert.pdf
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Sak 27/22 Virksomhetsplan for Østre Agder-samarbeidet IPR for 2022 

Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) er organisert som en 

enhet i Arendal. I denne egenskap er sekretariatet pålagt å utarbeide en 

virksomhetsplan overfor vertskommunen. Denne gjøres så enkel som mulig. 

Satsingene i det interkommunale samarbeidet er styrt av egne virksomhetsplan for 

helse og omsorgssektoren styret av Østre Agder helse- og omsorgslederforum og 

tilsvarende styringssignaler for oppvekstfeltet styrt av Østre Agder oppvekstforum. 

Representantskapet styrer sammen med Østre Agder kommunedirektørutvalg den 

politiske og administrative virksomheten som omfatter deres arbeidsfelt. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar virksomhetsplanen for 2022 til orientering. 

 

Sak 28/22 Sikkerhetstiltak i Norske kommuner knyttet til Russlands invasjon av Ukraina og 

kommunenes forberedelse til mottak av mange flyktninger fra krigssonen. 

 9.mars mottok ordførere og kommunedirektører en henvendelse fra Kommunal- og 

distriktsdepartementet og KS der de ble anmodet om å gjennomgå trussel nivået i 

forhold til datasikkerhet. (vedlagt) IKT Agder har utarbeidet et svar på denne 

henvendelsen. Redegjørelsen fra IKT Agder synliggjøre sikkerhetsutfordringer som 

kommunene sammen med IKT Agder vil iverksette tiltak for å ivareta. Leder i IKT 

Agder vil møte kommunedirektørene i Østre Agder 8.april under budsjettseminaret 

for sikre en plan for oppfølging av dette behovet skal ivaretas. 

 Videre er kommunene anmodet fra UDI om å forberede mottak av flyktninger fra 

krigssonen i Ukraina. I møtet vil det være aktuelt at hver kommune redegjør for 

hvilke signaler de har videreformidlet til nasjonale myndigheter om kapasitet til 

bosetting.  

 I møtet får representantskapet anledning til å diskutere felles grep for å møte de 

utfordringer krigføringen kan komme til å skape også i vår region. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder-samarbeidet legger til grunn at behovet for opplæringstilbud for de 

flyktninger fra Ukraina som kommer til å bli bosatt i de åtte kommunen vil bli stort. 

Derfor ber representantskapet om at de tre voksenopplæringen støtter hverandre og 

sammen bidrar til at behovene i de åtte kommunene knyttet til mottak av et betydelig 

antall flyktninger fra Ukraina blir godt ivaretatt og melder tilbake om eventuelle 

tilbud som bør skje i samarbeid mellom voksenopplæringene. 

 Representantskapet ønsker at OSS skal være aktiv for å sikre god samhandling 

mellom sykehus og kommunehelsetjenesten for å bidra til at en allerede presset 

primærhelsetjeneste skal kunne ivareta flyktningene. Leder og sekretær for OSS 

sikrer at dette blir gjort. 

 

Sak 29/22 Eventuelt 

 

For styreleder Robert Cornels Nordli 
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Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder 


