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Til 
Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 
Representant for fylkesdirektøren i Agder fylkeskommune 
 
Foreløpig  

Innkalling til møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

onsdag 8.juni 2022. 

 

Sted Tid  

Møterom Cafe Arendal bibliotek 8.juni 
kl.08.30-13.00 

 

Møtet er også kommunedirektørutvalgets kontaktmøte med Østre Agder næringsforum. Vi 
begynner møtet med disse sakene sammen med dem: 

1) Ringvirkningsanalysen – ved Mats Winter Maltby i næringsavdelingen i Arendal kommune 
Oppfølging av Menon-rapporten som følger vedlagt. 

2) Oppfølging av vedtakene fra kontaktmøtet 11. april vedr. sakene næringsforum la frem, 

med fokus på arealregnskap og hvordan kommunedirektørene ønsker å ta dette videre 

(arealregnskap; krafttilførsel og innspill til satsingsområder i industrialiseringsstrategien) 

 

3) Orientering om fremdrift på industrialiseringsstrategi – ved representant for Agder 

fylkeskommune. 

 

Det ordnes en enkel lunsj kl.11. 

 

Saksliste: 
 

32/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

27.april 2022.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Samfunnsanalyse-Morrows-etablering-Menon-rapport.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220427-kommunedirektorutvalg.pdf
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33/22 Uttale til Agder fylkeskommunes utkast til Strategi for kraftforedlende industri 
på Agder. 

 Vedlagt følger utkastet til strategi som er sendt på høring fra fylkesutvalget i Agder 
fylkeskommune med høringsfrist 20. september 2022.   

 Østre Agder kommunedirektørutvalg sammen med Østre Agder næringsforum må 
drøfte dette utkastet og gi signaler til sekretariatet slik at det kan forberedes et 
utkast til uttale til representantskapsmøtet 17.juni. 

 I formøtet med leder i representantskapet ble det påpekt to utfordringer 

- Begrensende tittel 
- For snever tilnærming til infrastrukturbehov 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Det nedsettes en arbeidsgruppe med to representanter fra Østre Agder 
næringsforum og en representant for kommunedirektørutvalget: 

 Nn 

 Nn 

 nn 

Som sammen med sekretariatsleder utarbeide et utkast til uttalelse med grunnlag i 
følgende punkt: 

Tittel for strategien «kraftforedlende industri» oppfattes som sterkt innskrenkende i 
forhold til de ønsker som lå til grunn for at Østre Agder-samarbeidet anmodet om 
utarbeidelse av en industrialiseringsstrategi. Tittelen for strategien bør endres slik at 
den dekker en helhetlig bærekraftig industrisatsing. 

 Når det gjelder infrastruktur så er det regionens oppfatning at kraft og kraftnett som 
inngår i forslag til strateg er en viktig del av dette, men annen infrastruktur i form av 
veier, jernbane og havner er også en viktig forutsetning for at strategien dekker hele 
bredden i behov som må på plass for å kunne realisere landsdelens potensial for 
vekst innenfor bærekraftig industri. 

 I tillegg bør forslaget til uttalelse ivareta punktene: 

 Arealforvaltning og hensynet til opprettholdelse av biologisk mangfold. 

 Vertskapsattraktivitet  

 Kunnskapsbygging 

 Vekstimpulser til hele Agder 

Utkastet drøftes i kommunedirektørutvalgets møte 24.august og legges fram til 
behandling i representantskapsmøtet 2.september. 

 

34/22 Saker til møtet i Østre Agder representantskap 17.juni 2022 

 Melding vedrørende revidert samarbeidsavtale for Østre Agder krisesenter 

 Kontaktmøte med ledelsen i Agder og Rogaland HV-distrikt. 

 Presentasjon av Jobbklar 

 Ringvirkningsrapport (Menon-rapport) 

 Status for fond i Østre Agder ved årsskiftet 2021/2022. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Strategi-for-kraftforedlende-industri-pa-Agder-2022-2030.pdf
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 Eventuell felles uttale vedrørende statlig oppgjør for iverksetting av 
Coronatiltak i kommunene. 

 Saker behandlet i Østre Agder rådmannsutvalg 8.juni 2022.   

 Aktuelle påvirkningssaker  
– statlige arbeidsplasser – samarbeid på Agder 
 

35/22 Eventuelt 

Status finansiering av nytt bygg for legevakt, KØH og korttidsavdeling. 

Etablering av kontaktmøte ordning mellom Østre Agder 
kommunedirektørutvalg og Østre Agder-helse og omsorgslederforum. 

Sekretariatsleder har hatt en dialog med leder av Østre Agder helse- og 
omsorgslederforum Nina Evensen Smith vedrørende etablering av en ordning med 
ett møte i året mellom de to organene. Hun ga tilbakemelding på at hun kan ønske 
en slik ordning. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget inviterer Østre Agder helse- og omsorgslederforum til ett 
av sine møter høsten 2023 med sikte på å drøfte etablering av en praksis med ett 
årlig møte der hovedutfordringer i helse- og omsorgssektoren står i fokus, herunder 
samhandlingen med Sørlandet sykehus HF. 

 

For leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


