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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 9.desember 

2022 i Arendal.  

 

Sted Tid  

Bystyresalen Arendal kultur- og rådhus Fredag 9.desember 
2022 kl.08.30-13.00  

 

Det serveres kun frukt under møtet under henvisning til påfølgende arrangement i Arendal gamle 

rådhus for å markere at en ordfører og to kommunedirektører vil forlate sin tjeneste i løpet av 2022. 

 

Sakliste: 

Sak 73/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 4.november 2022 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 74/22 Høringsuttalelse til NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene. 

Fristen for å komme med uttale til dette forslaget er utvidet til 4.januar 2023. Derfor 

får representantskapet anledning til å uttale seg til forslaget gjennom ordinær 

behandling og ikke gjennom sirkulasjon av utkastet.  

I siste representantskapsmøte fikk sekretæren i oppdrag å lage et forslag til uttalelse 

med bakgrunn i forslaget som Arendal kommune har behandlet og godkjent. I tillegg 

har sekretariatet hatt dialog med Gjerstad kommune vedrørende kompensasjons 

ordningen for ressurskrevende bruker og et punkt om dette er med i den reviderte 

uttalen. Det er også med et forslag knyttet til utjevning av inntekter fra skatt på 

kraftanlegg. Sekretariatets forslag til høringsuttalelse følger vedlagt.  

Østre Agder kommunedirektørutvalg har gitt sin tilslutning til forslaget. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-221104.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b6d3b121f9884eba9755c8ccd6e1afb3/no/pdfs/nou202220220010000dddpdfs.pdf
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Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner uttalelsen. 

Sak 75/22  Felles formannskapssamling status for arbeidet med program for samlingen. 

Et foreløpig utkast til program vil bli gjennomgått i møtet av representantskapets 

leder.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 76/22 #Vårt Agder dialog vedrørende internasjonalt arbeid.  

 Østre Agder-samarbeidet er invitert av Agder fylkeskommune for å drøfte framtidig 

satsning på internasjonale prosjekt og samarbeid 16.desember. I dette inngår en 

drøfting av framtiden for Sørlandets Europakontor i Brussel.  

 Det breie eierskapet til Europakontoret ble avviklet i forbindelse med 

sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune til 

Agder fylkeskommune. Sørlandets Europakontor skulle bli en avdeling i den nye 

fylkeskommunen. Så fikk vi covid19 og nedlukning av det meste internasjonale 

samarbeid i to år og framtidig bruk av kontoret må opp til ny vurdering.. 

 Sekretariatsleders inntrykk er at vår region har hatt lite fokus på internasjonalt arbeid 

de siste årene og at vi trenger å re-starte arbeidet. Derfor bør man se på behovet for 

en internasjonal strategi for fylkeskommunen og kommunene i Agder. I arbeidet med 

denne bør de fire regionene delta sammen med fylkeskommunen og de tre største 

kommunene delta. Da får en med både Kristiansand og Grimstad som er vertskap for 

Universitetet i Agder og Arendal med stort internasjonalt næringsliv. Samtidig sikrer 

vi at hele landsdelen involveres. 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet stiller seg bak ønsket om styrket fokus på internasjonalt 

samarbeid i Agder.  

Sekretariatsleder er representant for Østre Agder-samarbeidet IPR i arbeidet.  

Sak 77/22 Styrking av Regionalt næringsfond for østregionen - RNØ 

Sekretariatsleder har mottatt en henvendelse fra ordfører i Vegårshei kommune på 

vegne av de fem kommunene som omfattes av fondet med sikte på å uttrykke støtte 

overfor Agder fylkeskommune med sikte på å få til en styrking av fondet. 

Vedlagt følger et notat vedrørende fondet, samt sak og vedtak i saken fra Vegårshei 

kommunestyre. 

Vedtak: 

Representantskapet stiller seg bak henvendelsen til Agder fylkeskommune med sikte 

på å styrke Regionalt næringsfond for østregionene - RNØ. 

 

Sak 78/22 Aktuelle påvirkningssaker.  

  Status for arbeidet med sikte på firefelts vei mellom Bamble og Tvedestrand 
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  Nestleder i representantskapet Marianne Landaas vil orientere. 

   

Sak 79/22 Orientering om saker fra møte i kommunedirektørutvalget 30.november 2022. 

 Leder for kommunedirektørutvalget orienterer om sakene som har blitt behandlet.  

 oppfølging av Datatilsynets vedtak 

 eventuelt samarbeid om oppmålingstjenester 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 80/22 Henvendelse fra Jobb Klar vedrørende PRO+.  

Vedlagt følger en mail som representerer en oppfølging av presentasjonen 

representantskapet fikk i Åmli fra Monica Volden Sivertsen i Jobb klar.  

Det er avklart at NAV mangler virkemidler for å bidra til å realisere prosjektet 

ettersom målgruppen ikke er registrerte klienter hos dem. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Sekretariatsleder bes om i samarbeid med Åmli kommune og Jobb Klar om å 

kontakte Agder fylkeskommune med sikte på å avklare om det finnes et grunnlag for 

å kunne iverksette prosjektet PRO+ som et samarbeidsprosjekt.  

Tilbudet skal være rettet mot ungdom som bor i kommuner som omfattes av Østre 

Agder-samarbeidet, og som hverken er registrert som arbeidssøker, arbeidstaker eller 

under utdanning. Intensjonen i prosjektet er aktivt å kontakte disse ungdommene 

med sikte på å kunne gi et tilbud innenfor rammen av PRO+ som omfatter botilbud 

ved tidligere internat ved Åmli videregående skole og jobbtrening ved bedrifter i 

regionen. 

Østre Agder-samarbeidet IPR vil i drøftelsen med Agder fylkeskommune be om at 

en ser på muligheter for at deler av prosjektet kan finansieres med basis i de sterkt 

økte konsesjonskraftsinntektene. Kommunene vil også bli utfordret til å bidra for å 

forhindre at enda flere i ungdomsgruppen, varig eller temporært, faller utenfor arbeid 

eller utdanning. 

 

Sak 81/22 Eventuelt 

Kontaktmøte med KS vedrørende tariff/debatthefte til KS. 

KS Agder har anmodet om å få disponere tiden fra kl.08.30 til 09.30 i forbindelse 

med det planlagt representantskapsmøte 20.januar for å orientere om 

tariff/debatthefte. Dersom vi skal imøtekomme dette ønsket så må 

representantskapets møte med Østre Agder næringsforum utsettes til kl.09.30.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Sekretariatet gir KS Agder tilbakemelding om at representantskapet stiller tiden fra 

kl.08.30-09.30 til rådighet for drøfting av tariff/debattheftet til KS. 
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Regionalt politiråd 14.april 

I tilknytning til det planlagte representantskapsmøtet 14.april 2023er det avtalt at det 

avholdes regionalt politirådsmøte med ledelsen for Agder politidistrikt. Dette 

innebærer at det planlagte representantskapsmøtet begrenses til kl.09.00-11.30. 

Deretter er det felles lunsj fra kl.11.30-12.00, med påfølgende politiråd fra kl.12-15.  

Representantskapets medlemmer kan melde inn saker som en ønsker å behandle i 

politirådet. Praksis er ellers at politimesteren setter opp en dagsorden for saker de 

opplever at det er viktig å informere kommunene i regionen om. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Varigheten på det planlagt representantskapsmøte 14.april endres til kl.09.00-11.30. 

Samtidig kalles det i samråd med Politimesteren i Agder inn til regionalt 

politirådsmøte fra kl.12.00-15.00. Risør kommune anmodes om å stille lokaler til 

rådighet for begge møter. 

 

For leder i Østre Agder representantskap ordfører Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder 


