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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 24.mars 2023 i Risør gamle rådhus.  

 

Sted Tid  

Risør gamle rådhus 2.etg - bystyresal Fredag 24.mars 2023 
kl.09.00-11.30  

 

Det serveres lunsj. Møtet er koblet til regionalt politirådsmøte for kommunene i Østre Agder som 

starter med felles lunsj kl.11.30. 

 

Sakliste: 

Sak 20/23 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 17.februar 2023 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 21/23 Regnskap 2022 for Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

Vedlagt følger regnskapsoversikt fordelt på ansvar for året 2022. I tillegg legges det 

ved en detaljert regnskapsoversikt for at representanter som ønsker det skal få 

anledning til å gjøre seg kjent med detaljer i regnskapet. 

Revisjonen vil levere en rapport vedrørende samarbeidets økonomi som forventes å 

foreligge til representantskapets møte. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner regnskapet 2022 for Østre Agder-samarbeidet IPR 

(Interkommunalt Politisk Råd). 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-230217.pdf


Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Sak 22/23 Årsmelding 2022 for Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)  

 

Vedlagt følger forslaget til Årsmeldingen 2022 for Østre Agder-samarbeidet IPR 

som følger som separat vedlegg til innkallingen. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner forslaget til årsmelding for 2022. 

Sak 23/23  Uttale til Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033. 

Vedlagt følger forslaget til uttale til Regional plan for mobilitet for Agder 2023-

2033.. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner uttalelsen til planen. 

Sak 24/23  Uttale til Regional plan for senterstruktur og handel i Agder. 

 Vedlagt følger forslaget til uttale til Regional plan for senterstruktur og handel i 

Agder. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner uttalelsen til planen. 

Sak 25/23 Tilbakemelding fra Østre Agder næringsforum vedrørende prosjektet Green Deal 

Agder. 

Vedlagt følger en tilbakemelding fra Østre Agder næringsforum med deres forslag til 

oppfølging av prosjektet.  

Sekretariatsleder avventer drøftingen i representantskapet før det framlegges forslag 

til vedtak i saken. 

Utviklingsleder Siri Asdal og leder for Østre Agder næringsforum Ole Andreas 

Liljedahl Sandberg gjør rede for de overlegninger som har skjedd mellom 

næringsmedarbeiderne. 

Sak 26/23 Rapportering på prosjekt «Rekruttering og mobilisering til desentralisert vernepleie» 

- utkast til rapport fra Lister kompetanse. 

Vedlagt følger utkast til rapport fra Lister kompetanse.  

Sekretariatet vil poengtere at hverken Setesdal eller Østre Agder var forespurt, før 

søknaden ble sendt, om de vurderte å ha et behov for en egen stilling knyttet til 

arbeidet med å rekruttere studenter til desentraliserte utdanningstilbud. Vår vurdering 

er at vi på linje med tidligere prosesser ville ivareta dette gjennom bruk av 

sekretariatets egen kapasitet.  

Pr dags dato er det 40 søkere til 9 plasser i Østre Agder. Dette er nesten en måned før 

fristen til å søke går ut.  Vi mener formuleringene i rapporten fra Lister kompetanse 

ikke er dekkende for status i arbeidet med desentraliserte utdanningstilbud. Vi vil 

også presisere at Østre Agder regionen er svært interessert i å tilrettelegge for 

distriktsvennlig utdanningstilbud.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/arsmelding-2022-representantskap.pdf
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/ica87d56e-3cbc-4256-b97f-863cbb4bbc7a/regional-plan-for-senterstruktur-og-handel-i-agder_web_uu.pdf
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Østre Agder-samarbeidet anmoder om at teksten i rapporten endres slik at det 

framgår at rekrutteringsarbeidet framfor opptak av studenter til vernepleierstudiet har 

vært en stor suksess i alle tre regioner.  

Videre ber vi om at rapporten tydelig gjør rede for at Østre Agder-samarbeidet valgte 

å løse oppgavene knyttet til rekruttering til studiet gjennom bruk av egne ressurser 

med erfaring fra slikt arbeid. 

Sak 27/22 Aktuelle påvirkningssaker.  

Uttale vedrørende utbygging ved Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen  

Fagmiljøet ved Flødevigen har anmodet representantskapet om støtte for å komme 

videre med planene for utvidelse ved forskningssenteret. Disse planene ble presentert 

under representantskapets besøk ved Flødevigen i 2022.  

Vedlagt følger et forslag til uttale. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet støtte uttalelsen vedrørende utbygging ved Flødevigen 

forskningsstasjon.  

Anmodning om midlertidig videreføring av rusbehandlingstilbudet ved Holmen gård 

i Gjerstad kommune fram til hoved anbudsrunde fra helseforetakets side. 

 Begrunnelsen for å iverksette en midlertidig utsetting av nedleggelsen er knyttet til at 

en kan miste et viktig fagmiljø på arbeidsfeltet. Tekst til en uttalelse foreligger ikke 

ved utsendelse av innkallingen til møtet. 

Sak 28/23 Orientering om saker fra møte i kommunedirektørutvalget 13.mars 2023. 

 Leder for kommunedirektørutvalget Inger Hegna orienterer om sakene som ble 

behandlet 13.mars 2023 ut over de saker som går til videre behandling i 

representantskapets møte 24.mars.  

 Gjennomgang av samarbeidsavtaler. 

 Drøfting av arbeidsformene i kommunedirektørutvalget, med forslag om 

utarbeidelse av strategi for Østre Agder-samarbeidet IPR. 

Kommunedirektørutvalget vil forberede en sak for representantskapet om 

utarbeidelsen av denne strategien. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 29/23 Eventuelt 

Møte med fylkesutvalget i Agder 14.mars. 

  Ordfører Ove Gundersen som representerte samarbeidet i møtet orienterer. Vedlagt 

  følger presentasjonen som ble benyttet. 

  Eventuell samling i Oslo 25. og 26.mai 

Under henvisning til saken i kommunedirektørutvalget der de ber representantskapet 

om å vurdere en prosess med sikte på å få på plass en felles strategi for Østre Agder-

samarbeidet IPR så vil det være ønskelig å kunne sette av tid 25.mai til å arbeide 
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med strategien. Da kan oppstart kl.16 være aktuelt. Møtet bli på et hotell i distriktet. 

Ordinært representantskapsmøte avholdes da på formiddagen 26.mai. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet samles fra ettermiddag 25.mai til lunsj 26.mai. Første del av 

møtet brukes til arbeid med strategi for samarbeidet og neste dag benyttes til 

ordinært representantskapsmøte. 

 

For leder i Østre Agder representantskap ordfører Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder 


