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Til 

Representantskapsmedlemmer i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 

Kopi til: Fylkesordfører, leder av opposisjonen i fylkestinget og medlemmer i Østre Agder 
kommunedirektørutvalg 

 

Innkalling til representantskapsmøte Østre Agder-samarbeidet IPR fredag 20.januar 2023 i 

Arendal.  

 

Sted Tid  

Bystyresalen Arendal kultur- og rådhus Fredag 20.januar 2023 
kl.09.30-14.00  

(Kl.08.30-09.30 KS 
Agder) 

 

NB! Fra kl.08.30-09.30 er det digitalt møte med KS Agder knyttet til forberedelse av 

mellomoppgjøret i 2023. 

Møtet er representantskapets årlige møte med Østre Agder næringsforum. Tidsramme kl.09.30-

12.00 inkludert lunsj. 

Fra Østre Agder næringsforum er det bedt om at følgende punkt skal drøftes 

 Pågående saker i regi av Østre Agder næringsforum – gjennomgang. 

 Innspill fra Gjerstad kommune til et prosjekt som skal sikre felles samfunnsutviklingsinnsats 

i tilknytning til de store industrietableringene Morrow og Biozin. Jfr sak 02/23 i 

representantskapets møte. 

Ordinært møte fra kl.12.00-14.00. 

Sakliste: 

Sak 01/23 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 9.desember 2022 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-221209.pdf
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Sak 02/23 Nedsettelse av adhoc-utvalg for å utarbeide skisse til prosjekt for felles 

samfunnsutviklingsinnsats knyttet til store industrielle etableringer i området som 

omfattes av samarbeidskommunene. 

I kontaktmøtet med Østre Agder næringsforum presenterte Gjerstad kommune en 

skisse til felles satsning. Sekretariatet i Østre Agder-samarbeidet IPR støtter 

intensjonen bak forslaget og tilrår at representantskapet nedsetter et adhoc-utvalg 

bestående av medarbeidere fra ulike kommuner, herunder Gjerstad som 

forslagsstiller og Åmli og Arendal som vertskommuner til å utarbeide et forslag til 

prosjektet som skal bidra til å sikre en felles samfunnsutviklingsinnsats der 

intensjonene er å ivareta muligheter og behov som kommer gjennom de store 

industrielle etableringene i regionen. Utvalget må gi et anslag for behov knyttet til 

felles arbeidsinnsats og behovet for felles virkemidler under arbeidet med 

iverksetting av tiltak i perioden 2023 til 2027. Videre bør de komme med 

anbefalinger knyttet til hvordan en slik satsing bør finansieres. 

Det er viktig at representantskapet får en sak om dette så snart det lar seg gjøre. 

Representantskapet har ikke avtalt møte i april, men bør vurdere om en skal ha et 

ekstra møte sammen med Østre Agder næringsforum fredag 28.april. Eventuelt om 

dette legges til Arendal havn for å bli orientert om utvidelsesplanene der. 

Østre Agder kommunedirektørutvalg har gitt sin tilslutning til forslaget. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet ønsker iverksatt et felles prosjekt med sikte på at de åtte 

kommunene skal bidra til å løse utfordringer og ivareta muligheter knyttet til store 

næringsetableringer i regionen. 

Til å utarbeide et prosjektforslag nedsettes det et hurtigvirkende adhoc-utvalg med 

følgende sammensetting: 

 Grimstad kommune v/Matthieu Aemisegger, leder 

 Åmli kommune 

 Arendal kommune 

 Gjerstad kommune 

 NN 

 

Sekretær for adhoc-utvalget skal være Siri Asdal. Arbeidsgruppen inviterer 

representantskapet til å følge prosessen via regelmessige teamsmøter og 

presentasjoner i representantskapsmøter. Utvalgets arbeid skal være gjennomført 

senest 20.april 2023.   

Før eventuell iverksetting av et felles samfunnsutviklingsprosjekt skal prosjektet 

forankres i bystyrer/kommunestyrer i de samarbeidende kommuner. 

 

Sak 03/23 Henvendelse fra Sørlandet sykehus HF ved direktør Nina Mevold til kommunene 

vedrørende etablering av en politisk referansegruppe for å styrke kontakten med 

kommunene. 

 Leder av representantskapet ønsker å drøfte deltakelse i en slik referansegruppe 

under henvisning at vi har en eksisterende lovpålagt samhandlingsstruktur med 

sykehuset. Vi bør drøfte hvordan en slik politisk referansegruppe vil passe inn i den 
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eksisterende strukturen. Samhandlingskoordinator Harry Svendsen vil sammen med 

representantskapets leder innlede til en drøfting. Direktøren har anmodet om å få 

treffe representantskapet for å kunne gjøre rede for sin intensjon bak forslaget. Det er 

aktuelt å innkalle henne til representantskapets møte 17.februar. 

 Sekretariatsleder vil fremme forslag til vedtak med bakgrunn refleksjonene som 

framkommer i representantskapsmøtet. 

 

Sak 04/23  Forslag til sammenslåing av Aust-Agder revisjon IKS og Kom.Rev Sør IKS som 

skal videre til behandling i kommunestyrer/bystyrer. 

Vedlagt følger utredning fra de to selskapene vedrørende eventuell sammenslåing av 

virksomhetene og protokoll fra representantskapets behandling av saken. 

 

Leder for representantskapet i Aust-Agder revisjon IKS Per Kristian Lunden 

redegjør for prosessen bak rapporten og deres anbefaling i forhold til å iverksette 

forslagene derfra. 

Under behandlingen i kommunedirektørutvalget ønsket de at følgende punkt skulle 

inngå i kommunenes vedtak: 

 X bystyre/kommunestyre ber representantskapet i det nye selskapet ta initiativ til 
at innskuddskapitalen (driftskapital ved oppstarten) tilbakebetales kommunene 
innen utgangen av 2023. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet anbefaler de folkevalgte å gå inn for en sammenslåing av 

virksomhetene. Kommunedirektørenes vedtak legges som premiss for vedtaket. 

 

Sak 05/22 Høringsprosesser vedrørende Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033 og 

Regional plan for senterstruktur og handel i Agder.  

 Ingvild Møgster Lindaas og Manuell Birnbrich som er sekretærer for planarbeidene 

deltar på vegne av Agder fylkeskommune. De vil presentere de foreliggende 

høringsutkast. 

 Høringsfrist er 31.mars.   

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet takker for orienteringen og ber om å få et forslag til felles 

uttalelse til de to planene under representantskapsmøtet 17.februar der det legges 

vekt på følgende punkt: 

 Nn 

 nn 

 

Sak 06/22 Aktuelle påvirkningssaker.  

Felles regionalpolitisk uttalelse fra Agder til kriterier og støtteordning for Utsira 

Nord. 

https://agderfk.no/_f/p1/i47c856dd-fc4c-47a7-a22e-f62055897b50/horingsforslag_regional-plan-for-mobilitet-for-agder-2023-2033.pdf
https://agderfk.no/_f/p1/icfa6ba82-f842-4e62-9d9a-e3e6eac1b707/horingsforslag_regional-plan-for-senterstruktur-og-handel-i-agder.pdf
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og  

 

Felles regionalpolitisk uttalelse til kvalitative prekvalifiserings-kriterier og 

auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II. 

 

Uttalelsene som følger som vedlegg til innkallingen er utarbeidet av Regionalpolitisk 

Industrigruppe for grønn industriutvikling i Agder. I denne inngår Politisk ledelse i 

Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Lister IPR, Setesdal IPR, Region 

Kristiansand IPR og Østre Agder IPR. Representantskapets leder Robert Cornels 

Nordli inngår i denne. Med bakgrunn i at disse uttalelsene inngår i et pågående 

arbeid for å påvirke kriteriene for Offshore Wind etableringen i Norge så var det ikke 

anledning til å avvente behandling i representantskapene. Derfor har 

representantskapets leder underskrevet uttalelsen før det var anledning til å behandle 

dem i de respektive representantskap. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering   

Sak 07/23 Orientering om arbeidet med eieravtale for Østre Agder interkommunale helsebygg 

IKS som omfatter lokaler for Arendal kommunale legevakt, Østre Agder KØH og 

for kommunal avklaringsavdeling. 

 Vedlagt følger felles saksgrunnlag for behandling i kommunestyrer og bystyrer og 

forslaget til Selskapsavtale for Østre Agder interkommunale helsebygg IKS. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR anbefaler forslaget til 

selskapsavtale. 

Sak 08/23 Kartlegging av egnede arealer for solenergi – henvendelse fra Kristiansandsregionen 

IPR. 

Vedlagt følger henvendelsen fra Kristiansandsregionen vedrørende arealer til bruk 

for produksjon av strøm basert på solenergi. De peker i sin henvendelse på at Agder 

trenger mer energi og at en del av løsningen kan være etablering av solparker. De ber 

ordførere og kommunedirektører om å gi en tilbakemelding helst innen 31.januar 

2023.  

Vurdering: 

Ved den pågående arealkartleggingen i Østre Agder skapes det en oversikt over bruk 

av regionens arealressurser. Dette kartleggingsarbeidet dokumenterer at all endret 

arealbruk gir konsekvenser. Ved de store etableringene i regionen må en legge til 

grunn at bruk av takflater med mer til produksjon av solenergi vil inngå.  

Andre arealer som er egnet for produksjon av solenergi bør også bli vurdert, men da 

inngå som ett element under en helhetlig vurdering av arealbruk. Å trekke ut arealer 

til produksjon av solenergi fra en slik helhetlig vurdering av arealbruk er etter 

sekretariatslederens vurdering ikke hensiktsmessig. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder-samarbeidet IPR anbefaler at kommunene i sin framtidige 

arealforvaltning gjennom kommuneplanens arealdel legger til rette for planer for 

solenergi, men at dette skal skje som en del av kommunenes samlede 
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arealforvaltning der også hensyn til naturverdier og behov for arealer til utbygging 

av næringsliv, infrastruktur og boliger sees i sammenheng. 

Hvis kommunene har planavklarte arealer som egner seg for bruk til solenergi så er 

det positivt om slike planer kan realiseres. 

    

Sak 09/23 Orientering om saker fra møte i kommunedirektørutvalget 11.januar 2023. 

 Nestleder for kommunedirektørutvalget Jarle Bjørn Hanken orienterer om sakene 

som ble behandlet 11.januar.  

 Valg av ny leder i utvalget 

 Prosjektplan for pilotprosjektet Østre Agder regionale arealregnskap. 

 Budsjettseminar for budsjett 2024 og HP 2025-2027. 

 Orientering om oppstart av prosjektet Grønne anskaffelser for kommunene i 

Østre Agder-samarbeidet IPR. 

 Tildelinger av skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Agder til tre søknader 

fremmet på vegne av Østre Agder-samarbeidet IPR. (vedlagt) 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 10/23 Eventuelt 

Flytting av planlagt representantskapsmøte 3.november grunnet kollisjon med 

Høstkonferansen i regi av KS Agder. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Det planlagte representantskapsmøtet utsettes til fredag 10.november.  

Status for planlagt formannskapssamling 2.februar 2023. 

Representantskapets leder gjennomgår det endelige programmet for samlingen i 

møtet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner programmet. 

Støtte til planer for nytt servicebygg for Vegårshei Bygdetun.  

Sekretariatsleder har mottatt en henvendelse fra ordfører i Vegårshei kommune som 

ber om støtte fra Østre Agder-samarbeidet IPR overfor Agder fylkeskommune når 

bygdetunet ber om et fylkeskommunalt bidrag til servicebygget.  Bygget har en 

økonomisk ramme på 16,4 mill. Vedlagt følger saksframstillingen til kommunestyret 

i Vegårshei og Rapport utviklingsprosjekt Vegårshei bygdetun. I søknaden ber 

Vegårshei bygdetun om kr.7.800.000 fra fylkeskommunen. Vegårshei kommune gir 

et bidrag på kr.1.000.000. Ordfører i Vegårshei kommune kan gi utfyllende 

opplysninger i møtet. 

Østre Agder-samarbeidet IPR har tidligere uttrykt støtte til Vegårshei ski- og 

aktivitetssenter. Dette er et anlegg med et regionale idrettsfunksjoner. Vegårshei 

bygdetun bør ivaretar en tilsvarende regional posisjon for å engasjere seg i saken. 
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Representantskapet bør derfor foreta en vurdering av om dette er en naturlig sak for 

dem å involvere seg i. 

Sekretariatsleders legger ikke fram forslag i saken. 

    

 

For leder i Østre Agder representantskap ordfører Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder 


