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Til 

Representantskapsmedlemmer i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 

Kopi til:  Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

 

Innkalling til representantskapsmøte Østre Agder-samarbeidet IPR fredag 2.september 

2022 i Grimstad rådhus.  

 

Sted Tid  

Møterom Ibsen Fredag 2.september 
2022 kl.09.00-13.00  

 

Sakliste: 

Sak 45/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 17.juni 2022 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 46/22 Iverksetting av fellesprosjektet «Grønn anskaffelsesstrategi i Østre Agder». 

Ved årsskiftet stilte kommunedirektørutvalget seg bak at det ble fremmet en søknad 

overfor Miljødirektoratet knyttet til at det skulle etableres en grønn 

anskaffelsesstrategi for de samarbeidende kommunen. Ved en feil fra sekretariatet 

ble ikke dette fulgt opp med en sak til representantskapet der søknaden ble forankret 

politisk. Under eventuelt på representantskapsmøtet i juni ble søknaden omtalt.  

Det foreligger nå et svar fra Miljødirektoratet om at samarbeidet er tildelt 1,5 mill.kr. 

fordelt på årene 2023 og 2024. Begrunnelsen for tildelingen lyder – Ved å stille krav 

til klimaløsninger i anskaffelser kan kommunene bidra til utslippskutt og at markedet 

omstiller seg til lavutslippssamfunnet. Tilsagnet fra Miljødirektoratet følger vedlagt. 

Kommunenes egeninnsats i form av medarbeideres tidsbruk er forutsatt å utgjøre 

minimum 0,5 mill.kr. eller 25% av de samlede kostnader. Prosjektledelsen 

dokumenterer systematisk egeninnsatsen. 

Det ble søkt om et bidrag fra Miljødirektoratet på 2,01 mill.kr. ut fra en forventning 

om at utgiftene ved prosjektet ville ligge på dette nivået Østre Agder. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220617.pdf
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Kommunedirektørutvalg anbefaler at restbeløpet for 2023 og 2024 dekkes opp 

gjennom bruk av fondsmidler og prosjektmidler i det interkommunale samarbeidet. 

Dette gjør de fordi de vurderer at prosjektet bør ha en tidsramme på to år for at alle 

samarbeidskommunene skal få anledning til å implementere den felles strategi en tar 

sikte på å etablere. 

Det er utarbeidet et utkast til annonsetekst for en stilling som prosjektleder. (vedlagt) 

Av denne framgår målene for prosjektet og kvalifikasjonskravene til den som ønskes 

rekruttert. For at prosjektleder skal få anledning til å arbeide i et fagmiljø vi 

engasjementet bli knyttet til innkjøpssjef i Arendal kommune, men forutsetningen er 

at prosjektleder skal jobbe tett med de som er ansvarlig for innkjøp i hver enkelt 

kommune. Disse vil inngå i en prosjektgruppe oppnevnt av kommunedirektørene. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet stiller seg bak søknaden som skal bidra til en felles grønn 

anskaffelsesstrategi for kommunene i samarbeidet og takke Miljødirektoratet for 

bidraget på 1,5 mill.kr. Restbeløpet vil dekkes i samsvar med forslaget fra 

kommunedirektørutvalget når det foreligger et grunnlag for å vurdere de samlede 

prosjektkostnadene etter rekruttering av prosjektleder. Det framlegges et budsjett for 

prosjektet for representantskapet så snart dette er mulig. Det forutsettes at dette 

holder seg innenfor en maks ramme på 2,1 mill.kr. når egeninnsats fra kommunene 

holdes utenom.  

 

Sak 47/22 Orientering om iverksetting av pilotprosjekt i regi av Agder fylkeskommune og 

kommunene i Østre Agder-samarbeidet med sikte på å utvikle kommunale 

samarbeidsformer for areal- og naturforvaltning  

Bakgrunnen for Agder fylkeskommune #Vårt Agder velger å satse på vår region 

først er initiativet som ble tatt av representantskapet og kommunedirektørutvalget 

under møtet ved Flødevigen 1.april 2022 i sak 23/22:  

- Kommunedirektørutvalget bes utarbeide et forslag til utforming av regionalt 

arealregnskap med omfang, målsetninger, utforming, og rapportering som legges 

frem for representantskapet i løpet av 6 mnd. 

Vedlagt følger to notater fra Agder fylkeskommune. 

Sekretariatsleder vil gi en kort orientering i møtet om det igangsatte arbeidet. 

Intensjonen er at prosjektledelse og representanter for arbeidsgruppen oppnevnt av 

kommunedirektørutvalget, og som består av en fagperson fra hver kommune, skal 

holde en bredere orientering for representantskapet så snart de sammen med 

fylkeskommunen har utarbeidet et forslag til mandat for prosjektarbeidet. Dette 

samarbeidet er nybrottsarbeid på nasjonalt nivå og innhold og avgrensing skal 

kommunene ta stilling til.  

Med erfaringsbakgrunn fra den bistand fylkeskommunen har gitt Arendal kommune 

under deres revisjon av kommuneplanens arealdel, er ambisjonen at alle kommuner i 

samarbeidet skal bringes opp på et felles høyt kunnskapsnivå under arbeidet med 

framtidige arealregnskap for den enkelte kommune, for regionen og for Agder som 

helhet. Arealregnskap vil bli et påkrevd verktøy ved framtidig arbeid med 

kommuneplanens arealdel. 

Vedtak: 
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Representantskapet merker seg at det arbeidet som det ble tatt initiativ til i april er i 

gang og ser fram til få et forslag til innhold og avgrensning av prosjektarbeidet så 

snart det foreligger. Forslag fra arbeidsgruppen med en anbefaling fra 

kommunedirektørutvalget legges fram for representantskapet så snart det foreligger.  

Kommunedirektørene vil gjennom sin representant i arbeidsgruppen sikre politisk og 

administrativ forankring av arbeidet i egen kommune. 

 

Sak 48/22  Etablering av «Universitetssykehjem» i tilknytning til UiA – campus Grimstad. 

Kommunedirektør Magnus Mathisen vil orientere om det utredningsarbeidet som 

Grimstad kommune, UiA og Fagskolen i Grimstad har på gang med sikte på å legge 

grunnlag for etablering av et Universitetssykehjem i regi av Grimstad kommune, 

knytte til universitet, I4H og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR støtter initiativet fra Grimstad 

kommune, UiA og Fagskolen i Grimstad med sikte på etablering av et 

universitetssykehjem ved campus Grimstad. 

 Et slikt samarbeid vil utgjøre et kraftsenter for faglig utvikling i helse- og 

omsorgssektoren og bidra til å høyne kvaliteten ved sykepleieutdanningen i Agder. 

Det vil også være en viktig ressurs for gi et enda bedre tilbud om etter og 

videreutdanning for helsefagarbeidere og sykepleiere i kommunehelsetjenesten. 

 

Sak 49/22 Status vedrørende utvikling av Biozin-prosjektet på Simonstad i Åmli kommune.  

 Ordfører Bjørn Gunnar Baas i Åmli kommune vil informere samarbeidskommunene 

om status for prosjektet. 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 50/22 Høringsuttalelse fra Østre Agder-samarbeidet IPR til Agder fylkeskommunes 

vedrørende forslag til Strategi for kraftforedlende industri på Agder. 

Utkastet til strategi er sendt på høring fra fylkesutvalget i Agder fylkeskommune 

med høringsfrist 20. september 2022.  Det foreligger et forslag til uttalelse fra 

kommunedirektørutvalget. I Kommunedirektørutvalget ble det understreket at hver 

kommune selv står fritt til å komme med en egen uttale, men at ingen av 

kommunedirektørene opplevde at forslaget som foreligger vil være i konflikt med de 

eventuelt vil foreslå overfor eget kommunestyre/bystyre. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet slutter seg til forslaget til uttalelse. 

 

Sak 51/22 Felles fotografering i forbindelse med konstituering av nytt representantskap etter 

valget i 2023. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Strategi-for-kraftforedlende-industri-pa-Agder-2022-2030.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Utkast-horingsuttalelse-strategi-fra-kommunedirektorutvalget.pdf
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 Under arbeidet med oppdatering av nettsidene til Østre Agder-samarbeidet IPR så 

har vi erkjent at foto materialet som har vært benytte på nettsidene har hatt ulik 

kvalitet. Sekretariatet tenker derfor at vi skal kunne få dette gjort felles og så kan de 

kommuner som ønsker dette få anledning til å benytte portrett og gruppefotografier 

som de ønsker. Intensjonen bør da være å sørge for at dette blir gjort i forbindelse 

med konstituering av nytt representantskap høsten 2023. Arendal kommune har 

inngått en avtale med en fotograf og denne ønskes benyttet ved avfotograferingen 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet godkjenner at det blir gjennomført fotografering i forbindelse 

med konstituering av nytt representantskap etter valget i 2023. 

 

Sak 52/22 Stadfesting av reglement for økonomihåndtering i Østre Agder-samarbeidet IPR 

(Interkommunalt Politisk Råd) 

Sekretariatsleder har tatt initiativ til revisjon av gjeldende økonomireglement. 

Arbeidet har skjedd i dialog med økonomiavdelingen i Arendal kommune slik at det 

er sikret at forslaget forholder seg til gjeldende regler i Arendal kommune. 

Kommunedirektørutvalget har funnet det hensiktsmessig å utvide rammer for 

fondsmidler knyttet til samarbeidet formulert under overskriften «Budsjett og 

regnskapsavslutning» i forslaget 

Etter vedtak i representantskapet kan Østre Agder-samarbeidet IPR ha en buffer på inntil 2 

mill.kr. i fond knyttet til merforbruk. Tilsvarende skal det kunne etableres et fond på inntil 2 

mill.kr for iverksetting av fellesprosjekt i regi av samarbeidet.  

 Dette er en utvidelse fra 1 mill.kr. i det tidligere økonomireglementet. Begrunnelsen 

fra kommunedirektørene ligger i behovet for å gi samarbeidet handlingsrom til å 

kunne iverksette større felles prosjekt og utredning, samt å unngå at samarbeidet må 

hente inn bidra fra de samarbeidende kommuner ved mindre overskridelser av 

driftsrammer for samarbeidstiltak. Dette kommer i tillegg til det vedtatte 

helseforskningsfondet som ble opprettet med en kapital på 5 mill.kr. og der bruken 

av midler nå er økende i samsvar med planene som er godkjent av 

representantskapet. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet stadfester reglement for økonomihåndtering i Østre Agder-

samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd). 

 

Sak 53/22 Orientering om saker behandlet i Østre Agder kommunedirektørutvalget 24.august 

2022. 

 Nestleder i kommunedirektørutvalget gir en orientering. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 54/22 Aktuelle påvirkningssaker 

 Endringer i strukturen til folketannrøkta i regi av Ager fylkeskommune 
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 Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad informerer om hvor langt prosessen er kommet.  

Med bakgrunn i at de signalene som foreligger innebære svært omfattende endringer 

i tilbudet som foreligger i distriktskommunene i Østre Agder-samarbeidet, så er 

saken viktig for samarbeidet. Samtlige kommuner har tidligere stilt seg bak uttalelser 

der viktigheten av å videreføre tilbudet i distriktet blir understreket. Tilbudet er der 

mest marginalt og forutsetningene for å kunne erstatte bortfall av offentlig 

tannhelsetjeneste med private alternativ er dårlig. En videreføring av støtten fra 

fellesskapet med sikte på å videreføre tilbudet i innlandskommunene bør være 

aktuelt.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet gir en tilbakemelding til Agder fylkeskommune der de påpeker 

at det er kort tid siden strukturen for tannhelsetjenesten sist var oppe til behandling 

og et en vanskelig kan se at premissene er vesentlig endret siden da. Hensynet til 

tilbudet til barn og ungdom, og et økende antall eldre innbyggere i 

distriktskommunene, tilsier ingen endringer i dagens strukturen. 

 Arbeid med innspill til NTP(Nasjonal transportplan) 

Ny nasjonal transportplan – forkortet framdriftsplan med framlegging vår 2024 gir 

betydelige konsekvenser for regionens muligheter for å drive påvirkningsarbeid.  

Jostein Akselsen fra samferdselsavdelingen i Agder fylkeskommune deltar fra 

kl.11.45 for å gi signaler om hvordan de vil legge opp sitt arbeid med planen. 

Samferdselsministerens signaler indikerer at vi må forvente vesentlige endringer i 

forhold til den planen Stortinget sist vedtok. Herunder reduserte ambisjoner for 

videre utbygging av firefeltsvei i ulike deler av landet. Det kan få konsekvenser for 

ønskede veiutbygginger i vår region! 

 

Representantskapet bør vurdere om det er hensiktsmessig med en arbeidsgruppe av 

ordførere som følger opp denne saken.  

 

Sak 44/22 Eventuelt 

Forberedelse av en fellesuttale til forsvarsminister og forsvarssjef vedrørende 

forsvaret i landsdelen 

Sekretariatsleder orienterer om hva som er på gang. 

 

For styreleder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder 

https://www.bygg.no/ny-nasjonal-transportplan-kommer-ett-ar-tidligere/1501634!/

