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Vedtak i representantskapet 2021 

 

 

 

Sakliste: 

Sak 1/21 Konstituering representantskapet i Østre Agder Interkommunale Politiske 

Råd. 

 Med grunnlag i den ny samarbeidsavtale for Østre Agder IPR (Interkommunalt 

Politisk Råd) ble følgende valg foretatt: 

 Til leder av Østre Agder IPR velges:  Robert Cornels Nordli 

 Til nestleder av Østre Agder IPR velges: Marianne Landaas 

Sak 02/21 Godkjenning av referatet fra styremøtet i Østre Agder regionråd        

11.desember 2020. 

Vedtak: 

Referatet godkjennes.  

Sak 03/21 Samarbeid med Kristiansand som fylkeshovedstad i Agder. 

Vedtak: 

Østre Agder IPR vil bidra til å gi Kristiansand kommune en posisjon som en markant 

og inkluderende fylkeshovedstad for hele Agder. 

Sak 04/21 Dagshytte prosjekt i Agder i regi av Agder fylkeskommune og 

Sparebankstiftelsen SR-bank.  

 Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering.  

Som representant i referansegruppen oppnevnes ordfører Beate Skretting i Grimstad 

kommune. 

Sak 05/21 Situasjonen for festivaler geografisk lokalisert til Østre Agder under 

pandemien.  

Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder IPR tar saken til orientering. 

Festivalforum inviteres til representantskapets møte i mars eller april 2021. 

Sak 06/21 Tilbud om Distriktsvennlig sykepleieutdanning i Østre Agder 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/01/Ostre-Agder-IPR-samarbeidsavtale.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/Referat-styremote-201211.pdf
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Representantskapet ber om en tilbakemelding på om regionene klarer å fylle de 

tildelte plassene. 

Sak 07/21 Aktuelle påvirkningssaker. 

 Reetablere kontakt med Grenlandssamarbeidet 

Vedtak: 

Sekretariatet og leder av representantskapet retter en formell henvendelse til 

Grenlandssamarbeidet for å få avklart interessen for å revitalisere samarbeidet 

mellom de to regionene blant annet på de felt som er nevnt overfor. 

 Status i Arendal kommunes arbeid knyttet tomt for den vedtatte 

lokaliseringen av Morrow Batteries i Eyde energipark. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og avventer innspill fra Arendal 

kommune i forhold til konkret støtte til initiativ for å få på plass nødvendig 

infrastruktur. 

Representantskapet anmoder om å få tilsendt orienteringen som selskapet ga Arendal 

bystyre. 

Sak 08/21 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg 

13.januar. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 09/21 Eventuelt 

  Flytting av planlagt representantskapsmøte 19.februar 

Vedtak: 

Tidspunktet for representantskapsmøtet endres fra 19.februar til 12.februar. 

Sak 10/21 Godkjenning av referatet fra representantskapsmøte i Østre Agder regionråd        

22.januar 2021 

Vedtak: 

Referatet godkjennes.  

Sak 11/21 Godkjenning av regnskapet for Østre Agder regionråd 2020. Orientering om 

disponering av ubrukte kommunale driftsmidler. 

Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder IPR godkjenner regnskapet for 2020. 

Sak 12/21 Orientering om forarbeidet med uttale til strategiplan for Sørlandet sykehus 

HF.  

Vedtak: 

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/201405/moter/822001/dokumenter/5
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/01/utkast-til-referat-fra-representantskapsmote-210122.pdf
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Representantskapet slutter seg til foreslåtte høringspunkter som innarbeides i den 

enkelte kommunes høringssvar til SSHF. 

Representantskapet ønsker utarbeidet en rapport som skal belyse utfordringene 

kommunene står overfor innen feltet rus/psykiatri.  

Representantskapet ber derfor Østre Agders helse- og omsorgslederforum (HLF) om 

å utarbeide et utkast til mandat for et slikt utredningsarbeid. Videre gi en anbefaling 

for en økonomisk ramme for utredningsarbeidet.  

Utredningsarbeidet forutsettes dekket av avsatte midler for oppfølging av 

Samhandlingsreformen.  

Sak 13/21 Desentralisert medisinerutdanning på Sørlandet - samarbeid mellom Sørlandet 

sykehus og Universitetet i Oslo (UiO) 

Vedtak: 

                        Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 14/21 Oppsummering av møtet med direktør og styreleder ved Sørlandet sykehus 

9.februar 2021. 

Styreleder oppsummerte møtet som positivt og at slik kontakt mellom kommunene 

og sykehuset bør skje med jevne mellomrom. Det var hensiktsmessig at 

sykehusledelsen på forhånd fikk spørsmålene fra kommunene slik at de fikk 

anledning til å forberede seg gjennom kontakt med andre i sykehusledelsen. 

Vedtak: 

                        Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 15/21 Status for gjennomføring av DEKOMP ved grunnskoler i Østre Agder i 2020 

Utsatt til neste møte i representantskapet.  

Sak 16/21 Møtet mellom de interkommunale politiske rådene i Agder og fylkesutvalget     

2.februar 2021 – erfaringer. 

Vedtak: 

 Representantskapet i Østre Agder IPR ønsker å takke fylkesutvalget for initiativet til 

kontaktmøtet. Dette gir en hensiktsmessig kontaktpunkt mellom fylkets politiske 

ledelse og de fire interkommunale samarbeidene. Vi fikk god anledning til å fremme 

innspill til oppfølging av Regionplan Agder 2030. For Østre Agder IPR er det viktig 

at dette blir en gjensidig plattform der også politisk ledelse i Agder fremmer saker de 

er opptatt av å forankre i alle deler av Agder. 

Sak 17/21 Oppfølgingspunkter fra kontaktmøtet med Setesdal regionråd og Listerrådet 

20.januar 2021.  

Vedtak: 

 Representantskapet i Østre Agder IPR tar saken til orientering. 
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Sak 18/21 Aktuelle påvirkningssaker. 

 Arbeidet for å vitalisere prosessen med å knytte sammen Vestfoldbanen 

og Sørlandsbanen via ny Grenlandsforbindelse. 

Vedtak: 

Sekretariatet får ansvar for å kontakte Rune Hagestrand som sitter i Jernbaneforum 

Sør for å innhente informasjon fra dette forumet og for å invitere han til 

representantskapets møte 26.mars.  

Til møtet får Inger Løite, Per Kristian Lunden og sekretariatsleder sammen med 

Rune Hagestrand ansvar for å utarbeide et utkast til uttalelse rettet til Stortingets 

samferdselskomite og til Agderbenken for å understreke viktigheten av å videreføre 

sammenkoblingsprosjektet i NTP. 

Sak 19/21 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg 

10.februar 2021. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Representantskapet ber om at det gis signaler til Statsforvalteren i Agder om at de 

ønsker kontakt på linje med rådmannsutvalget. 

Sak 20/21 Eventuelt 

  Det var ingen saker under eventuelt. 

Sak 21/21 Godkjenning av referatet fra representantskapsmøte i Østre Agder regionråd        

12.februar 2021. 

Vedtak: 

Referatet godkjennes.  

Sak 22/21 Status for ferdselsåreprosjektet i regi av Agder fylkeskommune. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 23/21 Flytende Havvind – Regionalt samhandlingsprosjekt på Agder. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 24/21 Brannberedskap i Østre Agder knyttet til konsentrert trehusbebyggelse 

Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder IPR vil takke mannskapene fra ØABV og fra 

Kragerø brannvesen for innsatsen under den alvorlige brannen i Risør. Som et 

symbol på ordførernes annerkjennelse og takknemmelighet oversendes en 

blomsterhilsen til de tre brannsatsjonene i Risør, på Stoa og i Kragerø. 

Representantskapet ber ledelsen i ØABV om å avtale møter med ordfører og 

rådmann i hver enkelt av eierkommunene for å drøfte erfaringene med 

informasjonshåndtering og rollefordeling under slike store hendelser. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/02/rep-ref-210212.pdf
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Representantskapet tar presentasjonen om støtteordningen for brannsikring i tette 

trehusmiljø til orientering. 

Sak 25/21 Profilering av Østre Agder IPR 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner forslaget om å benytte begrepet Østre Agder-

samarbeidet med undertekst i liten skrift Interkommunalt Politisk Råd i det skriftlig 

materiale som utarbeides i virksomheten.  

Sak 26/21 Status fond i Østre Agder IPR. 

Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder IPR tar til etterretning status for 

fondsbeholdningen i samarbeidet. 

Sak 27/21 Årsmelding for Østre Agder regionråd 2020.  

 Vedtak: 

 Representantskapet godkjenner årsmeldingen for 2020. 

 Representantskapet anmoder sekretariatet om å utarbeide en kortversjon som kan 

brukes av kommuner som ønsker det i egne årsmeldinger. 

Sak 28/21 Virksomhetsplan for Østre Agder IPR. 

Vedtak: 

                        Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 29/21 Aktuelle påvirkningssaker/orienteringer. 

 Økende arbeidsløshet som konsekvens av pandemien 

Vedtak: 

Representantskapet anmoder ledelsen NAV Agder for å drøfte de langsiktige 

konsekvenser av korona-pandemien for sysselsettingen i Østre Agder. Herunder 

hvilke   retningslinjer de har mottatt med henblikk på et eventuelt varig økt nivå i 

arbeidsløsheten.  

 NTP – framleggelse regjeringens forslag  

 Status Morrow batteries etablering 

 Status Biozin 

 Arendalsuka 

Sak 30/21 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg 19.mars 

2021. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 
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Sak 31/21 Eventuelt 

Tilbakemelding fra Grenlandssamarbeidet 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og ber administrasjonen om å planlegge 

for å få til et fellesmøte med Grenland.  

Endring av møteplan 

Vedtak: 

Planlagt møte i representantskapet 6. og 7.mai i Oslo endres til møte på teams 7.mai 

fra kl.12.00-15.30. 

Planlagt representantskap 11.juni endres til en samling fra ettermiddag torsdag 

10.juni til etter lunsj fredag 11.juni hvis det lar seg gjøre å få til et møte med 

Grenlandssamarbeidet i løpet av en slik samling. Det undersøkes om det er mulig å 

legge denne samlingen til Langesund. 

Deltakelse fra Østre Agder IPR som partner ved gjennomføringen av TEDx i 

2021. 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner at det inngås partneravtale om deltakelse i TEDx for 

2021. 

Manglende tilbakemelding fra Agder fylkeskommune vedrørende prosess 

knyttet til skolebruksplan for videregående opplæring. 

 

Sak 32/21 Godkjenning av referatet fra representantskapsmøte i Østre Agder regionråd        

26.mars 2021. 

Vedtak: 

Referatet godkjennes.  

Sak 33/21 Status for markedssituasjonen for Agders næringsliv og for virksomheter i 

Østre Agder. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 34/21 Status i kommunene for planavklarte arealer for nærings- og boligutbygging. 

Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet er opptatt av at hele regionen skal 

oppleve positive ringvirkninger knyttet til etableringen av batterifabrikken. Derfor 

bes de syv andre kommunestyrene om å drøfte konsekvenser for egen kommune av 

den planlagte etableringen, med sikte på å ta et medansvar for å legge til rette for 

næringsliv som ønsker å etablere seg i regionen som ringvirkning av etableringen og 

for å bidra til et differensiert og tilstrekkelig boligtilbud overfor de som skal arbeide 

ved virksomheten. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/04/rep-ref-210326.pdf
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Sak 35/21 Forslag til organisering av arbeidet for oppfølging av vanndirektivet.  

Vedtak: 

Representantskapet tar presentasjonen til orientering og vil på grunnlag av en 

saksutredning fra Østre Agder rådmannsutvalg komme med en høringsuttalelse til 

Vannforvaltningsplan for Agder med tiltaksprogram og handlingsprogram for 

perioden 2022-2027 i sitt møte 11.juni 2021. 

Sak 36/21 Status for arbeidet med etablering av Vegår videregående skole. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering.  

Sak 37/21 Valg av representant fra Østre Agder-samarbeidet til Jernbaneplattform Agder 

Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder IPR oppnevner ordfører Per Kristian Lunden som 

sin representant i Jernbaneplattform Agder. 

Sak 38/21 By-nett Sør - eventuell videreføring av eksisterende samarbeid mellom 

kommuner, Agder fylkeskommune og UiA.   

Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR støtter en videreføring av 

samarbeidet i By-nett Sør med fokus på bærekraftig by- og stedsutvikling i 

samskaping mellom akademia og kommunene. Navnet på samarbeidet bør endres 

slik at det omfatter ulike kommuner. 

Samarbeidet bør bidra til kunnskapsbasert by- og stedsutvikling gjennom 

 Møteplasser 

 Delingsarenaer 

 Forskning 

Under seminaret 2.juni deltar ordfører Marianne Landaas på vegne av Østre Agder-

samarbeidet IPR. 

Representantskapet oppfordrer fagmiljøer i Østre Agder kommunene som er opptatt 

av samarbeid med UiA på kunnskapsbasert byutvikling, til å delta under seminaret 

slik at viktige samarbeidsfelt sett fra vår region kommer fram under drøftelsen.  

Østre Agder-samarbeidet har stor interesse av å bli bedre kjent med pågående 

forsknings- og utviklingsarbeid på feltet bærekraftig by- og tettstedsutvikling i andre 

deler av Agder, nasjonalt og internasjonalt.  

Sak 39/21 Aktuelle påvirkningssaker 

 Konsesjonsvilkår Arendal lufthavn Gullknapp 

Vedtak: 
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Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

bestående av kommunene Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Froland, Risør, Gjerstad, 

Vegårdshei og Åmli vil uttrykke støtte til klagen på vilkårene i konsesjonen fra 

Luftfartstilsynet til Arendal Lufthavn Gullknapp. Regionsamarbeidet har over lengre 

tid gitt støtte til utviklingen ved flyplassen, og særlig etableringen av dronesenter, 

pilotutdanning og satsing på el-fly, der OSM Aviation er i front i landet. De er i ferd 

med å etablere flyverksted, hangar for sammensetning, utsjekking, trening og 

vedlikehold av el-fly. Sammen med flyplassens fokus på droner er dette en satsing på 

framtidsrettet grønn luftfart både vi lokalt og nasjonalt vil høste frukter av. Ved 

etableringen batterifabrikken Morrow Batteries as i Arendal pekte bedriften på det 

interessante arbeidet som OSM gjør ved Arendal lufthavn Gullknapp med El-fly som 

relevant for deres etablering.  

Skoletilbudet ved Arendal lufthavn Gullnapp har skap et luftfartsfaglig miljø i 

Arendal og Froland som hele regionene har glede av. Disse kommuner har ikke 

utdanningsplasser på tilsvarende nivå og de 80-120 elevene ved skolen representerer 

et verdifullt tilskudd av ungdommer til regionen. De tildelte konsesjonsvilkårene 

setter hele utdanningstilbudet i fare. 

Departementet har for øvrig i flere omganger gitt støtte til drift av tårntjenester over 

statsbudsjettet. 

   Status for Stortingets arbeid med Nasjonal transportplan 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 40/21 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg 28.april 

2021. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 41/21 Eventuelt 

  Det var ingen saker under eventuelt. 

Sak 42/21 Godkjenning av referatet fra representantskapsmøte i Østre Agder regionråd        

7.mai 2021. 

Vedtak: 

Referatet godkjennes.  

Sak 43/21 Presentasjon av prosjektet Tre på Agder. 

Vedtak: 

Representantskapet takker for orienteringen og tar spørsmålet om et tilsvarende 

prosjekt som i Kristiansandsregionen opp under sitt møte i september. 

 

Sak 44/21 Festivalsommer på Agder – muligheter og utfordringer. 

Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/05/rep-ref-210507.pdf
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  Representantskapet takke for en fin orientering. 

Festivalforum Øst i Agder representerer et meget positivt initiativ for samarbeid 

mellom festivalene. 

Sak 45/21 Organisering av arbeidet for oppfølging av vanndirektivet.  

Vedtak: 

Representantskapet anbefaler kommunene i Østre Agder om å gi sin tilslutning til 

forslaget fra Agder fylkeskommune om organisering av vannforvaltningsområdene i 

Agder basert på den foreslåtte finansiering. 

Sak 46/21 Uttale til tannhelsestrategi for Agder 2022-2025. 

 Vedtak: 

Representantskapet slutter seg til forslaget til uttalelse som følger referatet som 

vedlegg. 

Sak 47/21 Aktuelle påvirkningssaker 

 Fødetilbudet ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand og Arendal 

Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder IPR slutter seg til utkastet til uttale som følger 

referatet som vedlegg.  

  Status for Stortingets arbeid med Nasjonal transportplan 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering.  

Sak 48/21 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg 28.april 

2021. 

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm orienterte om sakene som var oppe i møtet.  

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 49/21 Eventuelt 

  Representant fra Østre Agder-samarbeidet til etterfølgeren til Bynett sør. 

Vedtak: 

Østre Agder-samarbeidet oppnevner ordfører Marianne Landaas som skal inngå i 

styringsgruppen for videreføringen av samarbeidet i Bynett sør. 

Sak 50/21 Godkjenning av referatet fra møtet 11.juni 2021 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 51/21 Presentasjon av status for prosjektet Agder helseklynge. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/06/Uttale-tannhelse-underskrevet.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/06/Uttale-fodetilbud-underskrevet.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/06/rep-ref-210611.pdf
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Vedtak: 

Representantskapet: 

 ber sekretariat/prosjektledelsen i samarbeid med Helse – og omsorgsledeforum 

(HLF) å fremlegge en plan for hvordan resultater i prosjektet kan integreres i 

helse - omsorgs og levekårsfeltet i alle 8 kommuner i Østre Agder etter at 

prosjektperioden er avsluttet. 

 minner kommunene om tidligere vedtak (sak 28/19 03.05.2019) om å tilrå at 

kommunene avsetter en pott på 0,05% årlig til FOU i sine helse – og 

omsorgsbudsjetter. 

 ber om oppdatert status og videre resultatoppnåelse i prosjektet legges fram for 

Representantskapet i løpet våren 2022.  

 

Representantskapet retter en stor takk til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

som har gjort det mulig å iverksette denne store satsningen. 

 

Sak 52/21 Arendal havn status og planer for videre utvikling. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og medlemmene er opptatt av å bidra 

hvis nasjonale myndigheter skal kontaktes under arbeidet med å finansiere den nye 

veiforbindelsen eller i forbindelse med videreutvikling av havna. 

Sak 53/21 Orientering om progresjonen med etablering av Biozin på Simonstad og 

arbeidet med opparbeiding av tomt. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 54/21 Prosjekt karbonfangst på Returkraft. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 55/21 Forslag til endring av navn på Østre Agder rådmannsutvalg til Østre Agder 

kommunedirektørutvalg og konkretisering av utvalgets mandat med grunnlag i 

etablert praksis. 

Vedtak: 

Navnet på Østre Agder rådmannsutvalg endres til Østre Agder 

kommunedirektørutvalg. Endringen iverksettes fra 01.01.2022. 

Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet godkjenner mandatet for 

kommunedirektørutvalget. 

Nytt kulepunkt 8 innarbeides i mandatet. 

Vedtatt mandat følger referatet. 

Sak 56/21 Oppsummering av erfaringene med Arendalsuka 2021. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 
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Sak 57/21 Aktuelle påvirkningssaker 

  Arbeidet med felles oppfølging av Morrows batteries 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 58/21 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 59/21 Eventuelt 

  Status for etablering av Morrow Batteries as 

  Kontaktmøte med Grenlandsregionen 

Orientering om status for 110-sentralen herunder det statlige 

kompensasjonstilbudet. 

Felles formannskapssamling 2.februar 2022 

Sak 60/21 Godkjenning av referatet fra møtet 3.september 2021 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 61/21 Presentasjon av Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) 

Alle trenger et trygt hjem. 

Vedtak: 

Østre Agder-samarbeidet IPR takker Husbanken sør for redegjørelsen om statens 

satsing på en sosial boligpolitikk og om virkemidlene som de har til rådighet for å 

iverksette arbeidet. Kommunene erkjenner Husbankens viktige rolle i dette arbeidet 

og ønsker tett samarbeid for å kunne skape et boligtilbud for innbyggere som har et 

manglende eller mangelfullt tilbud. 

Sak 62/21 Uttale til Studentstrategi Agder 2030 – Sammen om en attraktiv regioner for 

studenter og nyutdannede fra Agder fylkeskommune. 

Vedtak: 

Østre Agder-samarbeidet IPR vil uttrykke støtte til forslaget til Studentstrategi Agder 

2030.  

Som en konkret oppfølging av strategien så bør kulturinstitusjoner som støttes av 

Agder fylkeskommune og kommunene i landsdelen oppfordres til å aktivt engasjere 

seg under fadderuka, slik at studentene får oppleve bredden i det kulturliv som Agder 

tilbyr. Virksomhetene bør anmodes om å gi tilbakemelding i forhold til hva de har 

gjort i forhold til fadderuka i sine årsmeldinger. 

Sak 63/21 Bruk av tilgjengelig kraftressurser i Agder til omstilling i bærekraftig retning. 

Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/09/rep-ref-210903.pdf
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Representantskapet takker for gjennomgangen og vil gjennom sitt eierskap i Agder 

energi bidra til selskapet kan ivareta en sentral rolle i arbeidet for en bærekraftig 

omstilling av landsdelen. 

Sak 64/21 Status for arbeidet med sammenslåing av ØABV og Grimstad brann- og 

redningsvesen. 

Kommunedirektør i Grimstad og Geir Skjæveland som møtte for rådmann Harald 

Danielsen i vertskommunen for ØABV la i møtet fram et utkast til felles sak som 

legges til grunn for den videre behandling. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 65/21 Forslag til budsjett 2022 og handlingsprogram 2023-2025 for Østre Agder-

samarbeidet IPR. 

 Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet godkjenner forslaget til budsjett for 

2022 og rammene for handlingsprogramperioden 2023-2025. 

Sak 66/21 Forslag til møteplan for representantskapet og kommunedirektørutvalget i 

Østre Agder-samarbeidet 2022. 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner forslaget til møteplan for 2022. 

Sak 67/21 Aktuelle påvirkningssaker 

Felles boligstrategi i Østre Agder-samarbeidet i forbindelse med etableringen 

av Morrows batteries. 

Vedtak: 

Representantskapet ber sekretariatet og Arendal kommune om å arbeide videre med 

temaet. Det skal utarbeides et notat som kan legges til grunn for behandling av saken 

og for vurdering av bruk av fondsmidler til et framtidig arbeid. 

Representantskapet for Østre Agder interkommunale politiske råd vedtar å henvende 

seg til Agder fylkeskommune med sikte på samarbeid om utarbeidelse og 

gjennomføring av industrialiseringsstrategi for Østre Agder basert på elektrisk kraft 

og det grønne skiftet, jfr. Saksframlegget i saken. Arbeidet skal fokusere på arealer 

for nærings- og samfunnsutvikling. 

Sak 68/21 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget. 

Saken utgikk på bakgrunn av tidsmangel. 

Sak 69/21 Eventuelt 

  Kontaktmøte med Grenlandssamarbeidet 

Vedtak: 

Det planlagte representantskapsmøtet 10.desember flyttes til 9.desember og det 

legges til Grenland. 
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Sak 70/21 Godkjenning av referatet fra møtet 1.oktober 2021 

Vedtak: 

Den reviderte versjonen av vedtaket godkjennes. 

Sak 71/21 Orientering om virksomheten til Pasient- og brukerombudet i Agder 

Vedtak: 

 Representantskapet takker for orienteringen. 

 Erfaringene fra brukere av offentlige tjenester er viktig for å kunne utvikle 

tjenestenes innhold og tilpasse disse til nye behov. Det interkommunale samarbeidet 

ønsker tett kontakt med ombudet med sikte på å kunne formidle kunnskap herfra i 

våre helsefaglige samlinger for samarbeidskommunene.  

Sak 72/21 Utkast til tekst vedrørende Østre Agder-samarbeidet i HP 2022-2025. 

Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR har ingen merknader til teksten. 

 

Sak 73/21 Planleggingsgruppe for felles formannskapssamling 2.februar 2021. 

Vedtak: 

Representantskapet oppnevner følgende arbeidsgruppe for å forberede 

formannskapssamlingen 2.februar 2022: 

Fra representantskapet: Leder Robert Cornels Nordli og nestleder Marianne Landaas. 

Fra kommunedirektørutvalget: Kommunedirektør Trond Aslaksen 

Programmet skal knyttes opp mot:  

 Felles innsatstrapp for samarbeidskommunene. 

 Boliger tilpasset innbyggere og kommunenes behov – utfordre Ugland 

eiendom – Arendal fossekompani – Lindal hus 

 Industrialiseringsstrategi basert landsdelens energi ressurser. 

Endelig program for samlingen godkjennes i representantskapsmøtet 21.januar 2022. 

Sak 74/21 Anbefaling fra representantskapet i Østre Agder- samarbeidet til utvidet 

interkommunalt samarbeid knyttet til sammenslåing av ØABV og Grimstad 

brann- og redningsvesen. 

Vedtatt:  

Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet ønsker Grimstad inn i et felles 

brannsamarbeid, men saken utsettes i påvente av å klargjøre framtidige kostnader for 

den enkelte kommune. I dette inngår å peke på muligheter for å utarbeide en justere 

betalingsmodell for brannsamarbeidet. Frist for å framlegge dette er 31.desember. 

Sak 75/21 Aktuelle påvirkningssaker 

Endrede premisser for statlige forsøksordninger – manglende varslingstid 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/rep-ref-211105.pdf
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Vedtak:  

Saken tas til orientering 

Status for arbeidet med ny veiforbindelse mellom E18 ved Eyde energipark til 

Arendal havn Eydehavn 

Vedtak:  

Saken tas til orientering 

Sak 76/21 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget 27.oktober 2021. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 77/21 Gjensidig informasjon mellom kommunesamarbeidet og Statsforvalter Stein 

Ytterdal  

Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

ønsker å takke statsforvalter Stein A Ytterdal og hans medarbeidere for et tett og god 

samarbeid gjennom mange år.  

Tilliten som er bygget opp mellom Statsforvalteren i Agder og kommunene er viktig 

for at begge parter skal kunne gjøre sin jobb overfor innbyggere og medarbeidere på 

en god måte. Dette gjelder på mange felt, men vi vil særlig fremheve samarbeidet om 

innføringen av REKOMP og DEKOMP innenfor oppvekstsektoren. 

Sak 78/21 Eventuelt 

  Det ble minnet om planlagt samling i Skien 9. til 10.desember. 

Sak 79/21 Godkjenning av referatet fra møtet 5.november 2021 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 80/21 Orientering om status vedrørende utbygging av nye lokaler for Arendal 

kommunale legevakt og for Østre Agder KØH i tilknytning til Sørlandet 

sykehus HF i Arendal. 

Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orienteringen.  

Sak 81/21 Kunnskapsløft for god helse og bedre liv - videreføring av forsterket samarbeid 

mellom kommunene om tjenesteutvikling og forskning. 

Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet gir tilslutning til at: 

1. Det etableres et forskningsprosjekt sammen med SSHF og UiA knyttet til 

samhandlingsforskning med særlig fokus tidlig innsats og på helhetlige 

pasientforløp for kronikere og multimorbide eldre. Prosjektet er en 

konkretisering av OSO strategidokument (trepartssamarbeid kommunene på 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/rep-ref-211105.pdf
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Agder, SSHF og UiA ) og i tråd med handlingspunkt 5.1.3 i Østre Agders 

strategidokument «Kunnskapsløft for bedre helse – og gode liv».  

Finansiering: Kr. 400.000.- pr. år – til sammen kr. 1.2 millioner (2022, 2023 og 

2024) som finansieres av midler fra Østre Agder forskningsfond helse. 

2. Det opprettes et engasjement som «kombinasjonsstilling» mellom Østre Agder 

og UiA -  i tråd med handlingspunkt 5.1.4 i Østre Agders strategidokument 

«Kunnskapsløft for bedre helse – og gode liv».  

Finansiering: 

Inntil kr. 300.000.- pr. år for perioden 2022 –2024 til sammen kr. 900.000.- som 

finansieres av midler fra Østre Agder forskningsfond helse. 

3. Det opprette et deltidsengasjement (2022 – 2025) som Analyse og FoUI –

rådgiver med siktemål å videreføre et forpliktende samarbeid om «Bærekraftige 

helse - og omsorgstjenester» som en fast struktur i Østre Agder – samarbeidet i 

tråd med handlingspunkt 5.2.1 i Østre Agders strategidokument «Kunnskapsløft 

for bedre helse – og gode liv».  

Representantskapet legger til grunn at dette finansieres med inntil kr. 550.000.- pr. år 

for perioden 2022 –2025. I 2022 finansieres dette ved å benytte kr. 550.000.- fra 

Østre Agder forskningsfond helse. 

I perioden 2023 – 2025 finansieres engasjementet gjennom årlige bevilgninger fra 

den enkelte kommune i Østre Agdersamarbeidet i samsvar med vedtak i 

Representantskapet i Østre Agder 03.09.2021.* 

* om øremerket andel på 0,05% på kommunale helse- og omsorgsbudsjett til 

forsknings- og utviklingsarbeid. 

 

Representantskapet anmodet sekretariatet om å arbeide for å få presseomtale av 

satsingen. 

 

Sak 82/21 Studiebesøk for representantskapet. 

Vedtak: 

Representantskapet anmoder sekretariatet om å utarbeide et utkast til program for en 

samling i Oslo dagene 6.mai-7.mai. Tidspunkt for innreise og retur avtales senere. 

Under arbeidet skal en søke å få til møter knyttet til følgende tema/punkter: 

 Storting – revidert budsjett 

 Regjeringsapparat – fullføring E18, vitalisering av Grenlandsbanen, styrket 

kraftnett – Statnett og NVE 

En bør søke å få til møter med representanter på høyt politisk nivå som 

fraksjonsledere i Stortinget, statsråder og statssekretærer ut fra tema som man ønsker 

å drøfte. 

Et utkast til program skal legges fram i representantskapsmøtet 18.februar 2022. 

Sak 83/21 Henvendelse fra Virke til Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

vedrørende kommunal kompensasjonsordning til næringslivet. 

Vedtak: 
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Representantskapet takker for henvendelsen fra Virke.  

I vårt samarbeid har næringsmedarbeiderne gjennom Østre Agder næringsforum 

drøftet premissen for fordeling av midlene gjennom de to regionale næringsfondene 

med sikte på mest mulig lik praksis for bruk av midlene. Vi håper det har bidratt til 

opplevelse av likebehandling blant de næringsdrivende.  

Sak 84/21 Aktuelle påvirkningssaker 

 Status for arbeidet med trase E18 

 Statlige infrastruktur bidrag ved etableringen av Morrow Batteries 

Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orienteringen.  

Sak 85/21 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget 1.desember 2021. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 86/21 Eventuelt 

  Forberedelse av Regionalt politirådsmøte 2022 

Vetak: 

Følgende saker er det aktuelt å ta opp med politimester og resten av ledelsen i Agder 

politidistrikt: 

- Etterslep på behandling av våpensøknader. 

- Intervju av utenlandsk arbeidskraft. 

- Gjennomføring av barneavhør. 

- Utfordringer i ungdomsmiljøet nyttet til ulovlige rusmidler og seksuelle 

overgrep. 

- Responstid ved ulike hendelser. 

  Invitasjon til leder for domstolforvaltningen på Agder 

  Vedtak: 

Leder ved Agder Tingrett Robert Versland inviteres til representantskapsmøtet 

21.januar 2022 ved Havforskningens avdeling – Flødevigen. 

Forberedelser av formannskapssamlingen 

 

 

 

 

 


