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Til 

Representantskapsmedlemmer i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 

Kopi til:  Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til representantskapsmøte Østre Agder-samarbeidet IPR fredag 17.juni 2022 i 

kommunehuset i Froland kommune.  

 

Sted Tid  

Kommunestyresalen - Osedalen Fredag 17.juni 2022 
kl.09.00-13.00  

 

Sakliste: 

 

Sak 37/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 5.mai 2022 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 38/22 Kontaktmøte med ledelsen i Agder og Telemark HV-distrikt HV-08.  

Leder for HV08 oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen vil presentere forsvaret 

planer for videre utvikling av den militære kapasitet de representerer. Han vil 

komme inn på styrkestørrelse og oppmøtesteder i regionen. Han er også bedt om å 

komme med synspunkt i tilknytning til eventuell bruk av forsvarets anlegg på Kjevik 

og på økt bruk av øvingsfeltene i tilknytning til Evjemoen. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet takker for orienteringen fra ledelsen for HV i vår region.  

For Østre Agder-samarbeidet IPR er det viktig å støtte opp omkring forsvaret i 

landsdelen og ønsker derfor å støtte HV-distriktet Agder og Telemark slik at også 

Agder får økt mannskapsstyrke og øvingskapasitet i vår region ved en forventet 

styrking av landets hærstyrker, herunder HV. Det rettes en henvendelse til 

forsvarssjefen og til forsvarsministeren, underskrevet av representantskapets 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220505.pdf
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medlemmer, om dette. Kopi av uttalelsen oversendes Region Kristiansand IPR, 

Lister-samarbeidet IPR og Setesdal regionråd IPR. 

Sak 39/22  Orientering om virksomheten til Jobbklar. 

Administrerende direktør Monica Bergin Grimstad vil orientere om det tilbudet de 

gir og hvordan de ønsker å videreutvikle virksomheten for å kunne nå enda flere med 

et tilbud som kan bidra til at flere kommer i arbeid. De arbeider for å tilby fast jobb 

til mennesker med lav eller ikke dokumenterbar kompetanse, slik at de gis en start 

inn i et karriereløp. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 40/22 Analyse av ringvirkninger og samfunnseffekter ved etableringen av Morrow 

Batteries i Eyde energipark.  

Utredningsvirksomheten Menon Economics har på oppdrag av Agder 

fylkeskommune og Arendal kommune utarbeidet en analyse av etableringen med 

vekt på effektene for Grimstad, Arendal, Froland og Tvedestrand. 

Kommunikasjonsrådgiver i Arendal kommune Mats Winther Maltby som har fulgt 

arbeidet med rapporten fra kommunens side vil presentere konklusjoner fra denne. 

Leder for Østre Agder kommunedirektør vil redegjøre for hvilke refleksjoner som 

framkom under utvalgets drøfting med Østre Agder næringsforum og som ledet fram 

til følgende konklusjon/oppdrag (sak 35/22): 

Kommunedirektørene ber næringsmedarbeiderne arbeide fram et grunnlag 

for kommunikasjonsstrategi med sikte på rekruttering og bosetning i Østre 

Agder.  

Representantskapet inviteres til å drøfte hvordan vi som region i fellesskap skal bidra 

til å utløse mulighetene som ligger i etableringen av denne store virksomheten. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet stiller seg bak initiativet fra kommunedirektørutvalget. 

Representantskapet tar rapporten fra Menon Economics til orientering. 

 

Sak 41/22 Melding - Revidert samarbeidsavtale for Østre Agder Krisesenter 

 Det foreligger en oppdatert samarbeidsavtale som er godkjent i Østre Agder 

kommunedirektørutvalg 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering 

 

Sak 42/22 Status for felles fond for Østre Agder-samarbeidet IPR. 

 Vedlagt følger en oversikt over fondene som tilhører samarbeidet ved årsskiftet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Samfunnsanalyse-Morrows-etablering-Menon-rapport.pdf
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 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 43/22 Aktuelle påvirkningssaker 

 Statlige arbeidsplasser – samarbeid på Agder 

 Agder fylkeskommune, sammen med Arendal kommune og Kristiansand kommune 

har etablert et samarbeid med sikte på økt lokalisering av statlige arbeidsplasser til 

landsdelen. Leder i representantskapet Robert Cornels Nordli orienterer om dette 

samarbeidet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 44/22 Eventuelt 

Drøfting av behovet for felles uttalelse fra samarbeidet vedrørende statlig oppgjør for 

iverksatte Coronatiltak i kommunene. 

Ordfører Kjetil Torp har pekt på at det foreligger betydelig bekymring blant 

kommuner for hvordan dette oppgjøret ender og ønsker at vi drøfter dette under 

representantskapsmøtet. Han forbereder en eventuell uttalelse. 

 Arbeid med å forberede uttale fra samarbeidet til Strategi for kraftforedlende industri 

på Agder 

Kommunedirektørutvalget har som intensjon å få utarbeidet et utkast til 

høringsuttalelse fra Østre Agder-samarbeidet som legges fram til behandling i 

representantskapsmøtet 2.september. Høringsfrist er fastsatt til 20.september. 

Tilskudd til - Grønn anskaffelsesstrategi i Østre Agder fra Miljødirektoratet 

Kommunene i Østre Agder-samarbeidet IPR er tildelt kr.750.000 i 2023 og 

kr.750.000 i 2024 fra tilskuddsordningen Klima sats – støtte til klimasatsing i 

kommunene etter initiativ fra klima og anskaffelsesmedarbeidere i Arendal 

kommune. Tema for søknaden var «Grønn anskaffelsesstrategi for kommunene i 

Østre Agder-samarbeidet. Midlene skal brukes til å ansette en person i to år, drive 

regional klimakulturbygging og arrangere regional klimakonferanse på innkjøp. 

Kommunene skriver i søknaden at de særlig ser for seg å benytte kompetansen til å 

sikre politisk forankring i grønne anskaffelser, bygge kompetanse om klimaløsninger 

og kartlegge innkjøpsprosesser i kommunene. Vedlagt følger tildelingsbrevet til 

Arendal kommune fra Miljødirektoratet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

 

For styreleder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder 


