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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 4.november 

2022 i Lisand industrier.  

 

Sted Tid  

Lisand industrier, Tvedestrand Fredag 4.november 
2022 kl.08.30-12.00  

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

 

Sakliste: 

Sak 65/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 30.september 2022 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 66/22 Orientering om arbeidet i Jernbaneforum Sør – aktuelle saker knyttet til videre 

utvikling av jernbanetilbudet. 

Rune Hagestrand er valgt inn i samarbeidet på vegne av Agder og leder arbeidet. 

Han møter representantskapet for å gi en status for arbeidet med sikte på å styrke 

jernbanetilbudet i Rogaland, Agder samt Telemark og Vestfold. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 67/22  Presentasjon av planer for gjennomføring av byjubileum i Arendal og i Risør. 

For å presentere planene for Risør kommer kultursjef Anna Stina Næss og for å 

presentere planene for Arendal kommer kultursjef Linda Sætra. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220930.pdf
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Sak 68/22 Vårt Agder delprosjekt «Nærmiljøsatsing satt i system».  

 Østre Agder-samarbeidet er pekt ut som pilot for arbeidet med regionalt 

arealregnskap og der pågår det et omfattende utredningsarbeid. Som en annen del av 

oppfølgingen av Regionplan Agder 2030 så iverksetter Agder fylkeskommune 

prosjektet «Nærmiljøsatsing satt i system». For å presentere dette arbeidet vil 

rådgiver i avdeling for Bærekraft og utvikling Helle Ingeborg Mellingen i Agder 

fylkeskommune kommer for å presentere prosjektet som er tett knyttet opp mot 

levekårsutfordringene i Agder. To kommuner i vårt samarbeid har meldt interesse for 

å delta i denne satsingen i Agder. Det gjelder Risør og Arendal. Det er fortsatt åpent 

for flere kommuner til å melde interesse. 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og ber kommunene om å merke seg de 

muligheter fylkeskommunens satsing innebærer. 

Sak 69/22 Formannskapssamling for Østre Agder-samarbeidet IPR torsdag 2.februar 2023 

Sekretariatsleder har kontaktet fagskolen i Agder og fått avklart at vi kan få 

anledning til å legge samlingen på den nye fagskolen. I forbindelse med besøket vil 

det være naturlig å gi skolens ledelse anledning til å presentere skolen og det faglige 

tilbudet de ønsker å gi til innbyggere i Agder. 

Sekretariatet ønsker at det skal være en bred presentasjon av Østre Agder-

samarbeidets samhandling med UiA for å styrke kompetansen blant de ansatte i 

skoler, barnehager og PPT. Satsingen er basert på overføringene til kommunene 

gjennom de tre ordningene REKOMP(barnehage), DEKOMP(skole) og 

Kompetanseløftet (barnehage, skole og spesialpedagogiske tjenester. 

Pilotprosjektet innenfor rammen av Regionplan Agder 2030 knyttet regionalt 

arealregnskap er 2.februar kommet godt i gang og et felles kartgrunnlag vil foreligge. 

Å presentere materialet og redegjøre for bruk av dette kunnskapsbaserte materialet er 

ønskelig i en situasjon der forbruket av utbyggingsarealer er høyt i forbindelse med 

realisering av batterifabrikk og produksjonsanlegg for biozin. Herunder utfordringer 

knyttet til arealforvaltning og det grønne skiftet. 

Leder i representantskapet ønsker å undersøke mulighetene for deltakelse under 

samlingen på ministernivå. Mest aktuelle tema er klima og miljø eller 

næringsutvikling. 

Representantskapet må vurdere om disse punktene ønskes lagt inn i et endelig 

program og om det er andre saker og arbeidsfelt de ønsker å bruke tid på.  

Med bakgrunn i erfaringene fra de to siste samlingene er det etter sekretariatsleders 

vurdering ønskelig å bruke noe av den disponible tiden i grupper slik at flere 

politikkere får anledning til å komme til orde og at politisk ledelse kan bli kjent med 

hverandre. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 70/22 Aktuelle påvirkningssaker.  

 

 



Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

  Uttale til forslaget til nytt inntektssystem for kommunene 

Vedlagt følger saken som er utarbeidet til behandling i bystyret i Arendal. Selv om 

tallene i denne er basert på Arendal så er konsekvensene av forslaget 

sammenfallende med effektene for samtlige kommuner i samarbeidet. Ingen av Østre 

Agder-samarbeidets kommuner vil høste gevinst av dette forslaget. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunene i Østre Agder-samarbeidet stiller seg bak de vurderinger som 

framkommer i saken til bystyret i Arendal knyttet til forslaget til nytt inntektssystem 

for kommunene. 

Sak 71/22 Orientering om saker fra møte i kommunedirektørutvalget 26.oktober 2022. 

 Med bakgrunn i at leder for kommunedirektørutvalget har meldt forfall til møtet står 

sekretariatsleder for orienteringen. I denne inngår  

 organisering av personvernombud  

 nytt felles resirkuleringsanlegg og deponi for masser som fortsatt kan 

deponeres etter nytt lovverk. Dette skjer eventuelt i regi av Agder renovasjon 

og Risør og Tvedestrand renovasjonsselskap 

 oppfølging av Datatilsynets vedtak 

 finansieringsmodell for bygg for legevakt og KØH.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 72/22 Eventuelt 

Forberedelse av besøk fra rektorkollegiet og administrativ ledelse ved UiA 

28.november 2022.  

Foreløpig program for besøket. (vedlagt) 

Kvinnekonferanse for Østre Agder-kommunene 

Foreløpig program for konferansen 12.januar kl.16.30-20.00 som er lagt til 

Tvedestrand videregående skole. (vedlagt) 

Tekst Handlingsprogram 2023-2026 for Østre Agder-samarbeidet IPR 

(Interkommunalt Politisk Råd) 

  Vedlagt følger tekst til eventuell bruk i kommunens handlingsprogram. 

 

For styreleder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder 


