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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 17.februar 2023 i Arendal.  

 

Sted Tid  

Vegårshei kommunehus Fredag 17.februar 2023 
kl.09.00-13.00  

 

Det serveres lunsj. 

 

Sakliste: 

Sak 11/23 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 20.januar 2023 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 12/23 AKT (Agder kollektivtrafikk) – arbeidet med nye kontrakter med mer  

Fra Agder kollektivtrafikk møter Hilde Bergersen og Kjell Sverre Drange for å 

orientere om de endringer som planlegges. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 13/23 Møte med Welcome Hub Agder 

Fra virksomheten møter Head of Operations Megan E.S. Strand som forteller om 

utviklingen av virksomheten. Den er initiert av Arendal kommune, Impact Hub 

Agder og Arendal Næringsforening som et verktøy i arbeidet for rekruttering, og å 

sikre at ny arbeidskraft møter et nytt bosted på en god måte og blir i regionen på sikt. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-230120.pdf
https://www.welcomehub.no/
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Brit Maria Marcussen fra næringsavdelingen i Arendal kommune stiller i møtet for å 

utdype hvorfor kommunen gjør denne satsingen.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet vil understreke viktigheten av det arbeidet som er igangsatt i regi 

av Arendal kommune, Impact Hub Agder og Arendal næringsforening. 

Samarbeidskommunene oppfordres til å knytte kontakt med den nye virksomheten 

for å informere virksomheter i egen kommune om det etablerte tilbudet. 

Sak 14/23  Forslag til program for felles politirådsmøte 24.mars 2023. 

Vedlagt følger forslaget til program for politirådsmøtet i Risør gamle rådhus. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet gir sin tilslutning til det foreslåtte programmet for samlingen. 

Sak 15/22 Erfaringer med felles formannskapssamling 2.februar 2023 ved fagskolen i 

Grimstad.  

 Nestleder Marianne Landaas oppsummerer sine erfaringer. Hver ordfører får 

anledning til å gi tilbakemelding på hvilke reaksjoner de har mottatt. 

Vedlagt følger punkter fra gruppearbeidet under samlingen. I forslaget til vedtak har 

sekretariatsleder oppsummert noen reaksjoner han har mottatt fra deltakere.  

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet er tilfreds med det gode oppmøtet og engasjementet fra 

deltakerne. Østre Agder-samarbeidet IPR takker Agder fylkeskommune for at vi fikk 

anledning til å benytte de fine nye lokalen ved Agder fagskole i Grimstad. 

Representantskapet ønsker følgende endringer ved framtidige samlinger 

 Om det lar seg gjøre bør arrangementet starte fra morgenen. 

 Mer gruppearbeid 

 xx 

Sak 16/23 Avslutning av utredningsprosess knyttet til utredning av et felles krematorium for 

samarbeidskommunene. 

I 2020 besluttet det daværende styret i Østre Agder at tidligere forpliktende vedtak 

knyttet deltakelse ved etableringen av et felle krematorium skulle opphøre. 

Grunnlaget for vedtaket var at daværende vertskommune for krematoriet, Arendal 

kommune, ikke hadde egne ressurser til å realisere et så kostnadskrevende prosjekt.  

I 2021 ønsket kommunedirektørutvalget å få en oppdatert status for hva et eventuelt 

krematorium vil koste. Med grunnlag i nytt kostnadsoverslag som følger vedlagt så 

er det kommunedirektørutvalget konklusjon at det ikke er grunnlag for å ta opp igjen 

drøftelsen om en felles kremasjonsløsning. Dette innebærer at en fortsatt vil legge til 

grunn at kremasjonstilbudene i Skien og i Kristiansand skal benyttes. Hvis det 

oppstår kapasitetsproblemer ved disse så vil spørsmålet om en eventuell fellesløsning 

igjen måtte drøftes i Østre Agder-samarbeidet IPR. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 
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Representantskapet tar kommunedirektørutvalgets vurdering vedrørende eventuell 

fellesløsning for krematorium til etterretning. Representantskapet legger til grunn at 

kommunenes økonomiske situasjon ikke tilsier at en arbeider videre med planer for 

et kremasjonstilbud i regionen. 

Sak 17/22 Aktuelle påvirkningssaker.  

Erfaringer med samrådsmøtet med ledelsen ved Sørlandet sykehus HF 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Deltakerne fra Østre Agder stiller på samrådsmøtene. Samarbeidet legger vekt på at 

en forholder seg til de formelle organ som er opprettet som del av 

samhandlingsreformen og som er basert på våre skriftlige avtaler med Sørlandet 

sykehus HF.    

Sak 18/23 Orientering om saker fra møte i kommunedirektørutvalget 8.februar 2023. 

 Nestleder for kommunedirektørutvalget Jarle Bjørn Hanken orienterer om sakene 

som ble behandlet 8.februar 2023.  

 Ny organisering av legetjenesten ved Arendal kommunale legevakt. 

 Progresjon i arbeidet med kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget ved 

iverksetting av felles innsatstrapp for Østre Agder-samarbeidet. 

 Orientering om Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 

 Utsettelse av iverksetting av Felles samfunnsutviklingsprosjekt til mars for å 

kunne utdype mandat og formål for prosjektet. 

 Reetablering av teknisk forum. 

 Samarbeid/sammenslåing i kommunal oppmålingstjeneste. 

 Utsettelse av felles budsjettseminar til 24. og 25.april. 

 Informasjon om at Grimstad kommune ønsker å rekruttere en 

informasjonssikkerhetsansvarlig og at kommunen er åpne for et samarbeid 

om stillingen tilsvarende det som er etablert i forhold til rollen som 

personvernombud. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 19/23 Eventuelt 

    

 

For leder i Østre Agder representantskap ordfører Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder 


