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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 30.september 

2022 i Åmli rådhus.  

 

Sted Tid  

Kommunestyresalen Fredag 
30.september 2022 
kl.09.00-13.00  

I samarbeid med Åmli kommune så ordnes det med en lunsj under møtet. 

 

Sakliste: 

Sak 56/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 2.september 2022 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 57/22 Møte med ledelsen i NAV Agder med vekt på dagens utfordringer for tjenestene som 

NAV yter og framtidig arbeidskraftbehov i Østre Agder. 

Fra ledelsen i NAV Agder stiller direktør Øyvind Vedal. Han vil i sin orientering 

konsentrere seg om: 

 Ny virksomhetsstrategi for NAV og hvordan NAV i Agder prioriterer 

framover for å støtte opp under denne. 

 Forventninger til behovet for arbeidskraft i Østre Agder med bakgrunn i nye 

næringsetableringer, og økende behov i offentlig sektor knyttet til 

demografiske endringer. 

 Budsjettsituasjonen for statlig NAV 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220902.pdf
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Representantskapet opplever at veksten i sysselsetting knyttet nye virksomheter er 

positiv. Samtidig er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft innenfor regionen ikke stor 

nok til å dekke den forventede økningen. Derfor må de åtte kommunene aktivt legge 

til rette for at nye innbyggere tilbys boliger tilpasset deres behov.  

Østre Agder-samarbeidet IPR ønsker å bidra til å øke tilgangen på arbeidskraft 

gjennom å legge til rette for at flere skal få anledning til å styrke sin kompetanse 

gjennom videreutdanning gjennom ordningen for desentraliserte utdanningstilbud. 

 

Sak 58/22  Forslag til budsjett 2023 og handlingsprogram 2024-2026 for Østre Agder-

samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd. 

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm gjennomgår forslaget. 

 

På grunn av tekniske utfordringer med rapporter inngår ikke HP 2024-2026. For 

årene 2024 og 2025 er dette identisk med budsjettforslaget, mens ansvar 1207010 

FOU helse i 2026 få en 50% reduksjon med bakgrunn i at prosjektet knyttet til felles 

innsats på innsatstrappa avsluttes 30.06.2026. Utgift synker da med kr.275.000 og 

innbetalingen fra kommunene reduseres da tilsvarende. Sekretariatet kommer tilbake 

til representantskapet med et budsjettforslag for nytt ansvar 1207012 Østre Agder 

grønne anskaffelser basert på statstilskuddet på kr.750.000 i 2023 og i 2024 og med 

toppfinasiering gjennom bruk av fondsmidler på kr.120.000 fra disposisjonsfond 

(Arendal kommune) og kr.130.000 fra bundetfond (resten av kommunene) både i 

2023 og i 2024. En oppdatert versjon av budsjettforslaget med handlingsprogram 

ettersendes innkallingen så snart dette foreligger. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR godkjenner forslaget til budsjett 

2023 og HP for 2024-2026. 

 

Sak 59/22 Forslag til møteplan for 2023 for representantskapet, kommunedirektørutvalget og 

samling av formannskapene.  

 Sekretariatsleder presenterer forslaget. Kommunedirektørene anbefaler at det ikke 

planlegges for et studiebesøk av representantskapet i 2023, men at det planlegges for 

at nytt representantskap gjennomfører dette tidlig i 2024. 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet godkjenner forslaget til møteplan. 

 

Sak 60/22 Status for virksomheten ved Legevakten i Arendal 

Helse- og omsorgsleder Nina Evensen Smith og legevaktoverlege Espen Hulth- 

Nystrøm deltar på teams og gir en status for driften av legevakten og planer for 

driften framover. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 
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Sak 61/22 Melding – revidert samarbeidsavtale for Legevakten i Arendal. 

 Avtalen er oppdatert i forhold til ny kommunelov og til den vedtatte betalingsmodell 

for interkommunale samarbeid avtalen er vedlagt. Fyresdal kommune har meldt at de 

ønsker å tre ut av legevaktsamarbeidet fordi de ønsker å prøve ut en «Nordsjø-

turnus» for sitt legetilbud med bakgrunn i utfordringer knyttet til rekruttering av 

fastleger. Kommunedirektørutvalget har gitt tilbakemelding på at Fyresdal kommune 

får anledning til å tre ut av samarbeidet fra 1.juli 2023. Før dette tidspunkt skal det 

avklares om Legevakten i Arendal skal påta seg et ansvar for telefonformidling på 

kveld og helg for Fyresdal kommune. 

 

Sak 62/22 Aktuelle påvirkningssaker 

 Fullføring av Stortingets intensjon om firefelts motorvei på E18-strekningen Oslo til 

Kristiansand.  

Sak 63/22 Framtiden for Østre Agder-samarbeidet – mer systematisk bruk av samarbeidet for å 

ivareta regionens interesser. 

 Representantskapets leder innleder til debatt der han utfordrer medlemmene til å 

drøfte hva de ønsker å få igjen fra Østre Agder-samarbeidet gjennom økt 

gjennomslag for synspunkt fra samarbeidskommunene overfor nasjonale og 

regionale myndigheter.  

 Sekretariatsleder noterer synspunkt fra drøftingen med sikte på videre oppfølging. 

Sak 64/22 Eventuelt 

Forberedelse av besøk fra rektorkollegiet ved UiA 28.november 2022.  

Rektorkollegiet og administrativ ledelse ved UiA vil gjennomføre en rundreise til vår 

region på dette tidspunkt. Representantskapet inviteres til å komme med synspunkt 

på hva regionene skal legge vekt på under besøket. 

Næringsforum drøfter også innspill til programmet. 

Besøket avsluttes med en felles middag på Strand hotell på Fevik. 

Kvinnekonferanse for Østre Agder-kommunene 

Som et ledd i oppfølgingen av regionplan Agders fokus på likestillingsarbeid så skal 

det gjennomføres slike konferanser i Setesdal og Østre Agder. Utgangspunktet er de 

positive erfaringer en har fått med gjennomføring av konferansene Kvinnespranget 

som er gjennomført som et samarbeid mellom Listerrådet IPR og Agder 

fylkeskommune. 

Kontaktmøte med Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder 

fylkeskommune 

Nestleder Marianne Landaas og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm deltok under 

kontaktmøtet mellom de interkommunale politiske rådene og hovedutvalget. 

Sekretariatsleder vil informere om hvilke innspill som ble gitt. 

Status for arbeidet i Regionalpolitisk havvindgruppe 
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16.september ble det avholdt et møte om Agders satsning på Havvind. Der ble de 

interkommunal politiske rådene anmodet om å informere sine medlemmer om det 

pågående arbeidet. Sekretariatsleder deltok på møtet og kan videreformidle 

informasjon fra møtet. 

 

For styreleder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder 


