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Vedtak i representantskapet 2023 

 

 

 

Sakliste: 

Sakliste: 

Sak 01/22 Godkjenning av referatet fra møtet 10.desember 2021 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 02/22 Valg av leder og nestleder for Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet. 

Vedtak: 

Leder  Rober Cornels Nordli   2022-2023 

Nestleder Marianne Landaas   2022-2023 

 

Sak 03/22 Orientering om organiseringen av Agder tingrett 

Vedtak: 

 Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet tar initiativ til et møte der spørsmålet 

om reetablering av tingrett i Arendal blir tema.  

Til dette møtet der leder og nestleder i representantskapet stiller, så inviteres ledelse 

og tillitsvalgte ved Agder tingrett og representanter for Arendal advokatforening. 

 

Sak   04/22 Anbefaling fra Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet vedrørende forslaget 

om sammenslåing av ØABV (Østre Agder Brannvesen) og Grimstad brann- og 

redningsvesen – ny behandling. 

Vedtak med 7 mot 1 (representanten Beate Skretting): 

Østre Agder representantskap anbefaler kommunene i samarbeidet om å arbeide for 

å etablere et felles brannvesen for de åtte kommunene med basis i den foreliggende 

utredningen og med tilhørende notat fra kommunedirektørene. 

Representantskapet legger da til grunn at driftsmessige endringer med påfølgende 

økte kostnader som følge av Grimstads inntreden i samarbeidet ikke skal belaste de 

eksisterende samarbeidskommunene i ØABV.   

Det betyr at dersom risiko- og sårbarhetsanalyser (utarbeidet i 2022 og 2023) 

konkluderer med behov for eller krav til oppbemanning i Grimstad fra 

oppstartstidspunktet for felles brannvesen skal denne kostnad bæres av Grimstad 

kommune. På tilsvarende måte vil endringer i de øvrige kommuners risiko og 

sårbarhetsanalyser (på dette tidspunkt) måtte dekkes av dagens deltakere i ØABV. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/rep-ref-211210.pdf
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Sak 05/05 Utsettelse av planlagt formannskapssamling 2.februar 2022 

Vedtak: 

Representantskapet endrer tidspunkt for formannskapssamlingen til 26.april 2022. 

Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) anmoder ledelsen ved 

Tvedestrand videregående skole om å få anledning til å møtes ved skolen på dette 

tidspunkt. 

 

Sak 06/22 Høringsuttalelse til planprogrammet for Regional plan for senterstruktur og handel i 

Agder og til planprogrammet for Regional plan for mobilitet i Agder. 

Vedtak: 

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

slutter seg til synspunktene som framgår av vedlegg 2 og anbefaler at disse legges 

inn i en uttalelse til Agder fylkeskommune knyttet til planprogrammet for de to 

regionale planene. 

Østre Agder-samarbeidet IPR tar imot tilbudet fra Agder fylkeskommune om å 

avholde en workshop i forbindelse med utarbeidelsen av de to regionale planene. I 

tillegg til administrasjonen representert ved Østre Agder kommunedirektørutvalg og 

Østre Agder næringsforum så anbefaler representantskapet at politisk ledelse i 

kommunen representert ved ordfører, varaordfører og leder for opposisjonen 

inviteres til samlingen, sammen med aktuelle komiteledere.  

 

Sak 07/22 Aktuelle saker fra Østre Agder næringsforum 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 08/22 Aktuelle påvirkningssaker 

 Oppfølging av nasjonale myndigheter for å sikre at de bidrar med ressurser 

under etableringen av Morrow Batteries as ved Eyde energipark – herunder 

til etaleringen av hensiktsmessig veisamband mellom fabrikkanlegget og 

Arendal havn – Eydehavn. 

Vedtak: 

Østre Agder-samarbeidet IPR forventer at nasjonale myndigheter engasjerer seg 

under etableringen av en av landets største industrietableringer ved Eyde energipark. 

Internasjonalt viser myndigheter i ulike land stor evne til å bidra til slike etableringer 

som både skaper arbeidsplasser og inntekter til landet.  

Batteri-industrien er en sentral bidragsyter under arbeidet for å skape bærekraftige 

løsninger på mange felt. Agder forventer at nasjonale myndigheter viser evne og 

vilje til å bidra til etableringen av slik industri i landet. Det er en forventning fra 

Agder om at første del av et slikt bidrag finner plass i revidert budsjett sommeren 
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2022. Det vil bidra til at arbeidet med ny vei fra havna til Eyde energipark skal 

kunne starte. Både Arendal kommune og Agder fylkeskommune har gitt tilsagn om 

vesentlige bidrag til prosjektet. 

 Konsekvenser av finansieringsmodellen for særlig ressurskrevende brukere. 

Vedtak: 

Representantskapet takker fungerende ordfører Steinar Pedersen for gjennomgangen 

og ønsker å følge opp saken ved 

- å stille seg bak at det utarbeides en oversikt som viser utslagene for alle 

kommuner i Agder. 

- å anmode KS Agder om på nytt å sette tilskuddsordningen for ressurskrevende 

brukere på dagorden overfor nasjonale myndigheter. 

- at statstilskuddsordningen knyttet til ressurskrevende brukere blir et viktig punkt 

på programmet under representantskapet samling i Oslo 5. og 6.mai. 

 

Sak 09/22 Orientering om aktuelle saker som har vært til behandling i Østre Agder 

kommunedirektørutvalg 12.januar 2022. 

 Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 10/22 Eventuelt 

  Forberedelse av Regionalt politirådsmøte 2022. 

  Status E18 prosjektet Tvedestrand - Bamble  

Sakliste: 

Sak 11/22 Godkjenning av referatet fra teamsmøtet 21.januar 2022 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 12/22 Utviklingsplan 2040 for Sørlandet sykehus – felles høringsinnspill  

Vedtak: 

Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet stiller seg bak utkastet til 
høringsuttalelse av 15.02.2022. 

Representantskapet ber sekretariatet utrede om følgende punkt kan innarbeides i 
forslaget til uttalelse: 
 
- Sørlandet sykehus HF må under oppfølging av Strategiplanarbeidet 2021 – 2024 

bidra til god samhandling med kommunene. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/01/rep-ref-220121.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/vedlegg-ekstra-220218.pdf
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- Østre Agder-samarbeidet ser behov for å øke sengetilbudet for målgruppen eldre 
skrøpelig med sammensatte sykdomsutfordringer sett i lys av den demografiske 
utviklingen. 

- Under sykehusets videre arbeid med strategiutkastet må en legge til grunn 
forventninger om betydelig befolkningsvekst som konsekvens av pågående 
utbygging av nye industrier. 

- Dagens system knyttet til investeringer, jfr. nasjonale føringer og retningslinjer, 
utfordrer både vedlikeholdsbudsjettene og nyinvesteringer ved SSHF og andre 
helseforetak. SSHA bes om å utfordre Helse Sør-øst og nasjonale myndigheter 
for å bedre forutsetningene for godt vedlikehold og ivareta investeringsbehovet 
ved landets sykehus. 

- Psykisk helsevern for barn og unge må organiseres på en bedre måte. Østre 
Agder er bekymret for lange ventetider og store avvisningsrater og at 
ansvarsforholdet mellom BUP og kommune-helsetjenesten er uklart.  Det er 
behov for en bred gjennomgang av tilbudet for å sikre at barn og unges 
rettigheter blir ivaretatt slik at den enkelte pasient og deres familier opplever en 
god sammenheng i tjenestene. 

- Kommunene er bekymret for at optimismen knyttet til digitalisering ikke 
forholder seg til at en betydelig andel av den økende eldre befolkningen ikke 
besitter nødvendig digital kompetanse. Dette må kompenseres gjennom 
brukervennlige løsninger og betydelig innsats med sikte på å øke deres 
kompetanse. 

- Det er helt nødvendig å etablere et tettere samarbeid og samhandling knyttet til et 
akutt lavterskeltilbud for psykisk syke. Derfor ønsker Østre Agder-samarbeidet at 
det igangsettes et forprosjekt som vurderer opprettelse av et felles døgnåpent 
lavterskeltilbud i psykiatri og rus med akutte senger på Agder. SSHF oppfordres 
til å ta initiativ til en felles utredning om dette i forbindelse oppfølging av 
arbeidet med Strategiplan 2021 – 2024 når arbeidet med delplaner igangsettes. 

- SSHF må sette fokus på hvordan sykehusene kan være en god og aktiv aktør for 
å bidra til godt ettervern innenfor rus psykiatri. 

- Barneavdelingen og fødeavdelingen ved Sørlandet sykehus i Arendal må sikres 
slik at tilbudet overfor opp mot 100.000 innbyggere i våre kommuner og i 
kommunene Fyresdal og Nissedal i Vest Telemark videreutvikles. 

- Det ligger til rette for utvidelser ved akuttmottaket ved sykehuset i Arendal når 
den interkommunale legevakta flytter ut av i 2023. Dette må innarbeides i 
strategiplanen. 

- Representantskapet er tilfreds med at Sørlandet sykehus arbeider for å få på plass 
en 3.PCI- lab ved sykehuset i Arendal. 
 

Utkastet til uttalelse må bearbeides i etterkant av representantskapsmøtet 18.februar. 

Neste representantskapsmøte er etter høringsfristen den 15.mars, derfor får 

representantskapets medlemmer et revidert utkast til uttalelse utsendt på mail slik at 

de får anledning til å foreslå endringer, og gir sin godkjenning for at uttalelsen 

oversendes Sørlandet sykehus HF.  

Sak 13/22  Orientering om utviklingen ved Eyde Energi Park og Eyde Material Park. 

 Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 14/22 Agder kollektivtrafikk AKT gir en orientering om konkurransegrunnlag øst, 

drosjeanbud og prosjektet AKT Svipp. 

 Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 
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Sak 15/22 Uttale til revisjon av domstolsreformen 

Vedtak: 

 Østre Agder-samarbeidet ber om at Stortinget ved behandling av sak om reversering 

av domstolsreformen fatter vedtak i lovs form som sikrer at det er Stortinget som 

skal ta stilling til endringer i rettssteder i landet jfr forslaget i brevet fra 

representantskapets leder til stortingsrepresentantene. 

 Østre Agder-samarbeidet registrer at det er bred enighet ved Agder tingrett blant 

ledelse og medarbeidere om at erfaringene med den nye tingretten er gode. 

Virksomheten ved de tre rettsstedene videreføres i full bredde og forutsetningene for 

faglig styrking av arbeidet ved den nye domstolen er gode. Representantskapet 

erkjenner at dette kommer hele landsdelen til gode. Det bidrar også til å styrke 

forutsetninger for å lykkes med for eksempel etablering av høyere utdanningstilbud 

innenfor jus ved UiA, noe hele landsdelen står bak! 

 Norge har opplevd at rettsbeslutninger ved Den Europeiske 

Menneskerettighetsdomstol har underkjent rettsavgjørelser fattet i norske domstoler. 

Dette understreker viktigheten av å ha høy kompetanse ved den enkelte domstol når 

rettsavgjørelser fattes. Østre Agder-samarbeidet merker seg at Agder tingrett har 

etablert en egen faggruppe innen barnerett og at denne yter verdifulle innspill til 

videreutvikling av rettspraksis på feltet i Norge. Dette fagmiljøet ved Agder tingrett 

er en viktig ressurs når kommunene i Agder skal styrke kompetansen blant sine 

ansatte som arbeider med barn og ungdom. 

 Totalt er det etablert 13 faggrupper ved Agder tingrett det sikrer bred faglig styrking 

av rettes virksomhet og det faglige ansvaret for kompetanseutvikling ved at ledelsen 

for de ulike faggruppene er spredd. Blant annet er tre ledet fra Arendal rettssted. 

 Østre Agder-samarbeidet IPR ønsker at Agder tingrett skal videreføres som en 

virksomhet med tre rettssteder Arendal, Kristiansand, Farsund med en desentralisert 

ledelsesstruktur. Vedtaket bygger på at Stortinget gir de tre rettsstedene forankring i 

domstolsloven og at endringer vedrørende landets rettssteder kun tilligger Stortinget. 

 Agder tingrett har vist vilje til å styrke hvert av de tre rettsstedene med nødvendig 

teknisk utstyr i rettssalene på alle de tre rettsstedene. Dette tolker Østre Agder-

samarbeidet som et uttrykk for at Agder tingrett ønsker å tilrettelegge for likt 

teknologisk nivå i hele Agder. 

 Et godt alternativ til å reversere reformen, er å lovfeste rettsstedene.  

Sak   16/22 Status for arbeidet med program for formannskapssamlingen 26.april 2022. 

Vedtak: 

Østre Agder representantskap godkjenner programmet for formannskapssamlingen 

og anmoder om at dette sendes kommunene for videreformidling til deltaker fra 

formannskapet og næringslivsrepresentanter fra kommunen. 

Sak 17/05 Program for representantskapets møter i Oslo 5. og 6.mai 

Vedtak: 

  Representantskapet godkjenner utkastet. 

Sak 18/22 Anbefaling vedørende lokalisering av vannforvalter for vassdragene Nidelv, Vegår 

og Gjerstad. 
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Vedtak: 

Representantskapet vil under henvisning til at vannforvalteren skal ivareta vassdrag i 

kommuner både i Agder og i Telemark peke på Åmli som en sentralt beliggende 

kommune for å ivareta en slik funksjon. 

Sak 19/22 Aktuelle påvirkingssaker. 

E18-finasieringsramme 

Sak 20/22 Orientering om aktuelle saker som har vært til behandling i Østre Agder 

kommunedirektørutvalg 9.februar 2022. 

 Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 21/22 Eventuelt 

  Fellesmøte med Region Grenland. 

Vedtak: 

Representantskapet gir leder og nestleder anledning til å innkalle til et ekstraordinært 

møte for å møte representantene i Grenlandssamarbeidet. 

Kort orientering om VSA og re-start av arbeidet med «Delprosjekt 2, 

Molandssiden».  

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 22/22 Presentasjon av planene for Bøylestad Energy Park ved Arendal fossekompani 

Fra Arendal fossekompani møtte Business Developer Per Olav Collin og for 

grunneierne møter Svein Ragnvald Bøylestad. De presenterte planene for en større 

industriell satsing ved Bøylestad. Deres presentasjon følger her. Til stede 

underpresentasjonen var også medlemmene i Østre Agder næringsforum. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 23/22  Samspill mellom representantskapet og Østre Agder næringsforum vedrørende 

prioriterte påvirkningsområder for å skape en ønsket samfunnsutvikling i regionens  
kommuner. 
 

Vedtak: 

- Kommunedirektørutvalget bes utarbeide et forslag til utforming 

av regionalt arealregnskap med omfang, målsetninger, utforming, og 

rapportering som legges frem for representantskapet i løpet av 6 mnd.  
 

- Østre Agders prioriterer fire satsinger mot industrialiseringsstrategien: 

1. Batteri med hele verdikjeden 

2. Trebearbeidende industri / Biozin  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Boylestad-Energy-Park.pdf
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3. Blå vekst  

4. UiA 
 

- Østre Agder står samlet om Jordøya og Eyde Material Park for utbygging av 

strømnett i vår region. Videre prioritering for strømnett legges på bakgrunn av 

arealregnskap for Østre Agder. 
 

Sak 24/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 18.februar 2022 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 25/22 Godkjenning av regnskapet for Østre Agder-samarbeidet 2021.  

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner regnskapet for 2021. 

Sak 26/22  Årsmelding for Østre Agder-samarbeidet 2021. 

 Vedtak: 

 Representantskapet tar årsmeldingen for 2021 til orientering. 

Sak 27/22 Virksomhetsplan for Østre Agder-samarbeidet IPR for 2022 

Vedtak: 

 Representantskapet tar virksomhetsplanen for 2022 til orientering. 

Sak 28/22 Sikkerhetstiltak i Norske kommuner knyttet til Russlands invasjon av Ukraina og 

kommunenes forberedelse til mottak av mange flyktninger fra krigssonen. 

 Vedtak: 

 Østre Agder-samarbeidet legger til grunn at behovet for opplæringstilbud for de 

flyktninger fra Ukraina som kommer til å bli bosatt i de åtte kommunen vil bli stort. 

Derfor ber representantskapet om at de tre voksenopplæringen støtter hverandre og 

sammen bidrar til at behovene i de åtte kommunene knyttet til mottak av et betydelig 

antall flyktninger fra Ukraina blir godt ivaretatt og melder tilbake om eventuelle 

tilbud som bør skje i samarbeid mellom voksenopplæringene. 

 Representantskapet ønsker at OSS skal være aktiv for å sikre god samhandling 

mellom sykehus og kommunehelsetjenesten for å bidra til at en allerede presset 

primærhelsetjeneste skal kunne ivareta flyktningene. Leder og sekretær for OSS 

sikrer at dette blir gjort. 

Sak 29/22 Eventuelt 

  Formannskapssamling  

 

Sak 30/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 1.april 2022 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220218-rev.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/arsmelding-2021-revidert.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220401.pdf
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Sak 31/22 Oppsummering av gjennomføringen av fellesformannskapssamling ved Tvedestrand 

videregående skole tirsdag 26.april.  

Vedtak: 

Representantskapet tar tilbakemeldingene fra kommunedirektørutvalget og 

tilbakemeldingene fra kommunene i dette møtet til orientering. 

Sak 32/22  Oppsummering av kommunedirektørenes budsjettseminar for 2023 og HP-perioden 

2024-2026. 

 Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 33/22 Sak fra HLF «Gode Pasientforløp» – forsterket samarbeid mellom Østre Agder og 

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT øst)  

  Vedtak 

Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet inngår samarbeidsavtale med 

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester slik at den felles ressursen Østre 

Agder-samarbeidet betaler for ved virksomhet økes fra 20% til 40%. 

Med bakgrunn i prinsippvedtak i de åtte kommunestyrene vedrørende finansiering av 

interkommunale samarbeid må 15% fordeles likt mens 85% deles etter innbyggertall. 

Utvidelsen dekkes av fondsmidler i 2022 og 2023. Deretter innarbeides økningen i 

ramma for oppfølging av samhandlingsreformen. 

Sak 34/22 Søknad om støtte til Legekonferansen i Agder 2022 

 Vedtak: 

 Østre Agder-samarbeidet bidra med kr.10.000 til Legekonferansen Agder for 2022. 

Sak 35/22 Henvendelse fra Arendalsbanens venner vedrørende - «Bestilling av nye fjerntog: 

mulighet for direktetog og fleksibel kapasitet er viktig».  

 Vedtak: 

 Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet støtter ideen fra Arendalsbanens 

venner knyttet til å satse på modulbaserte togløsninger med sikte på fleksibel 

utnyttelse av jernbanens materiell. Det vil bidra til mer lik standard på materiellet 

som benyttes på ulike deler av jernbanenettet. Samtidig vil det at en unngår 

omstigninger lette bruken av tilbudet for bevegelshemmede, barnefamilier osv. 

Sak 36/22 Eventuelt 

Oversendelse av uttale vedrørende Agder tingrett. 

Vedtak: 

Med bakgrunn i den situasjon som er oppstått anmoder representantskapet om at 

vedtaket oversendes direkte til stortingsrepresentantene fra Agder og til medlemmer i 

Stortingets justiskomite. 

Sak 37/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 5.mai 2022 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220505.pdf
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Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 38/22 Kontaktmøte med ledelsen i Agder og Telemark HV-distrikt HV-08.  

Vedtak: 

Representantskapet takker for orienteringen fra ledelsen for HV i vår region.   

For Østre Agder-samarbeidet IPR er det viktig å støtte opp omkring forsvaret i 

landsdelen. Derfor har representantskapet et ønske om å støtte HV-distriktet Agder 

og Telemark slik at også Agder får økt mannskapsstyrke og økt øvingskapasitet ved 

en forventet styrking av landets hærstyrker, herunder HV.  

Uttalelsen skal også omfatter videre bruk av forsvarets anlegg ved Kjevik for 

militære formål og økt bruka av øvingsområdene i tilknytning til Evjemoen. 

Representantskapet ber sekretariatet, sammen med Evje og Hornes kommune, 

Kristiansand kommune og de tre andre interkommunale politiske råd i Agder, om å 

utarbeide et utkast til uttale fra Agder. Den skal underskrives av 

representantskapsledere for de fire interkommunale politiske råd, samt ordfører i 

Evje og Hornnes kommune og Kristiansand kommune.  

Uttalelsen oversendes forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik 

Kristoffersen. 

Kopi av Vedtaket sendes Region Kristiansand IPR, Lister-samarbeidet IPR og 

Setesdal regionråd IPR, samt kommunene Evje og Hornnes og Kristiansand. 

Sak 39/22  Orientering om virksomheten til Jobbklar knyttet til tilbudene «Ansettelse som 

metode» og Jobbklar PRO+. 

Vedtak: 

 Representantskapet ber kommunene i samarbeidet om å vurdere det tilbudet som 

foreligger fra Jobbklar kommune knyttet Jobbklar PRO+ og «Ansettelse som 

metode». 

 Bedriften tilbyr å besøke den enkelte kommune for å orientere om dette arbeidet 

overfor innbyggere i arbeidsfør alder som har falt helt utenfor de ordinære 

arbeidsmarkedstiltakene. 

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

ønsker å møte leder for NAV Agder Øyvind Vedal for å drøfte hva som kan gjøres 

for å få denne gruppen i arbeid. 

Representantskapet tar ut over dette saken til orientering. 

Sak 40/22 Analyse av ringvirkninger og samfunnseffekter ved etableringen av Morrow 

Batteries i Eyde energipark.  

Vedtak: 

 Representantskapet stiller seg bak initiativet fra kommunedirektørutvalget om i 

fellesskap å satse på en markedsføring av regionen for å bidra til å sikre nødvendig 

arbeidskraft til batterifabrikk med mere. 



Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Representantskapet tar ut over dette rapporten fra Menon Economics til orientering. 

Sak 41/22 Melding - Revidert samarbeidsavtale for Østre Agder Krisesenter 

 Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering 

Sak 42/22 Status for felles fond for Østre Agder-samarbeidet IPR. 

 Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 43/22 Aktuelle påvirkningssaker 

 Statlige arbeidsplasser – samarbeid på Agder 

 Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 44/22 Eventuelt 

Drøfting av behovet for felles uttalelse fra samarbeidet vedrørende statlig oppgjør for 

iverksatte Coronatiltak i kommunene. 

Vedtak: 

Representantskapet slutter seg til forslaget til uttalelse. 

 Arbeid med å forberede uttale fra samarbeidet til Strategi for kraftforedlende industri 

på Agder 

Tilskudd til - Grønn anskaffelsesstrategi i Østre Agder fra Miljødirektoratet 

Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Uttale vedrørende utbygging ved Havforskningens avdeling i Flødevigen 

Vedtak: 

Representantskapet vedtar forslaget til uttalelse vedrørende utbygging ved 

Havforskningens avdeling i Flødevigen. 

Sak 45/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 17.juni 2022 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 46/22 Iverksetting av fellesprosjektet «Grønn anskaffelsesstrategi i Østre Agder». 

Vedtak: 

Representantskapet stiller seg bak søknaden som skal bidra til en felles grønn 

anskaffelsesstrategi for kommunene i samarbeidet og takker Miljødirektoratet for 

bidraget på 1,5 mill.kr. Restbeløpet vil dekkes i samsvar med forslaget fra 

kommunedirektørutvalget når det foreligger et grunnlag for å vurdere de samlede 

prosjektkostnadene etter rekruttering av prosjektleder. Det framlegges et budsjett for 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220617.pdf
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prosjektet for representantskapet så snart dette er mulig. Det forutsettes at dette 

holder seg innenfor en maks ramme på 2,1 mill.kr. når egeninnsats fra kommunene 

holdes utenom.  

Sak 47/22 Orientering om iverksetting av pilotprosjekt i regi av Agder fylkeskommune og 

kommunene i Østre Agder-samarbeidet IPR med sikte på å utvikle kommunale 

samarbeidsformer for areal- og naturforvaltning  

Vedtak: 

Representantskapet merker seg at det arbeidet som det ble tatt initiativ til i april nå er 

i gang og ser fram til å få et forslag til innhold og avgrensning av prosjektarbeidet så 

snart det foreligger. Forslag fra arbeidsgruppen med en anbefaling fra 

kommunedirektørutvalget legges fram for representantskapet.  

Kommunedirektørene vil gjennom sin representant i arbeidsgruppen sikre politisk og 

administrativ forankring av arbeidet i egen kommune. 

Sak 48/22  Etablering av «Universitetssykehjem» i tilknytning til UiA – campus Grimstad. 

Vedtak: 

 Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR støtter initiativet fra Grimstad 

kommune, UiA og Fagskolen i Grimstad med sikte på etablering av et 

universitetssykehjem ved campus Grimstad. 

 Et slikt samarbeid vil utgjøre et kraftsenter for faglig utvikling i helse- og 

omsorgssektoren og bidra til å høyne kvaliteten ved sykepleieutdanningen i Agder. 

Det vil også være en viktig ressurs for gi et enda bedre tilbud om etter og 

videreutdanning for helsefagarbeidere og sykepleiere i kommunehelsetjenesten. 

Sak 49/22 Status vedrørende utvikling av Biozin-prosjektet på Simonstad i Åmli kommune.  

 Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 50/22 Høringsuttalelse fra Østre Agder-samarbeidet IPR til Agder fylkeskommunes 

vedrørende forslag til Strategi for kraftforedlende industri på Agder. 

Vedtak: 

 Representantskapet slutter seg til forslaget til uttalelse. 

Sak 51/22 Felles fotografering i forbindelse med konstituering av nytt representantskap etter 

valget i 2023. 

 Vedtak: 

 Representantskapet godkjenner at det blir gjennomført fotografering i forbindelse 

med konstituering av nytt representantskap etter valget i 2023. 

Sak 52/22 Stadfesting av reglement for økonomihåndtering i Østre Agder-samarbeidet IPR 

(Interkommunalt Politisk Råd) 

Vedtak: 

 Representantskapet stadfester reglement for økonomihåndtering i Østre Agder-

samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd). 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Utkast-horingsuttalelse-strategi-fra-kommunedirektorutvalget.pdf
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Sak 53/22 Orientering om saker behandlet i Østre Agder kommunedirektørutvalget 24.august 

2022. 

 Sekretariatsleder orienterte. 

 Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 54/22 Aktuelle påvirkningssaker 

 Endringer i strukturen til folketannrøkta i regi av Ager fylkeskommune 

 Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad informerte om den pågående prosessen.  

Vedtak: 

 Representantskapet gir en tilbakemelding til Agder fylkeskommune der de påpeker 

at det er kort tid siden strukturen for tannhelsetjenesten sist var oppe til behandling 

og at en vanskelig kan se at premissene er vesentlig endret siden da. Hensynet til 

tilbudet til barn og ungdom, og et økende antall eldre innbyggere i 

distriktskommunene, tilsier ingen endringer i dagens struktur. 

 Arbeid med innspill til NTP(Nasjonal transportplan) 

Fra Agder fylkeskommunes samferdselsavdeling møtte Dagfinn Fløystad og Jostein 

Akselsen. De redegjorde for hva de vet så langt om prosessen. 

Som vedlegg til referatet følger noen punkter representantskapet ønsker å arbeide 

videre med. 

Vedtak: 

Representantskapet oppnevner en arbeidsgruppe bestående av ordfører Per Kristian 

Lunden, fungerende ordfører Steinar Pedersen og ordfører Robert Cornels Nordli for 

å forberede representantskapets innspill under prosessen med Nasjonal transportplan 

for perioden 2025 til 2036. 

Sak 55/22 Eventuelt 

Forberedelse av en fellesuttale til forsvarsminister og forsvarssjef vedrørende 

forsvaret i landsdelen 

Nytt inntektssystem for kommunene 

Sak 56/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 2.september 2022 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 57/22 Møte med ledelsen i NAV Agder med vekt på dagens utfordringer for tjenestene som 

NAV yter og framtidig arbeidskraftbehov i Østre Agder. 

Vedtak: 

Representantskapet opplever at veksten i sysselsetting knyttet nye virksomheter er 

positiv. Samtidig er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft innenfor regionen ikke stor 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220902.pdf
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nok til å dekke den forventede økningen. Derfor må de åtte kommunene aktivt legge 

til rette for at nye innbyggere tilbys boliger tilpasset deres behov.  

Østre Agder-samarbeidet IPR ønsker å bidra til å øke tilgangen på arbeidskraft 

gjennom å legge til rette for at flere skal få anledning til å styrke sin kompetanse 

gjennom videreutdanning innenfor ordningen for desentraliserte utdanningstilbud. 

Sak 58/22  Forslag til budsjett 2023 og handlingsprogram 2024-2026 for Østre Agder-

samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd. 

Vedtak: 

 Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR godkjenner forslaget til budsjett 

2023 og HP for 2024-2026. 

Sak 59/22 Forslag til møteplan for 2023 for representantskapet, kommunedirektørutvalget og 

samling av formannskapene.  

 Vedtak: 

 Representantskapet godkjenner forslaget til møteplan. 

Sak 60/22 Status for virksomheten ved Legevakten i Arendal 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 61/22 Melding – revidert samarbeidsavtale for Legevakten i Arendal. 

Sak 62/22 Aktuelle påvirkningssaker 

 Fullføring av Stortingets intensjon om firefelts motorvei på E18-strekningen Oslo til 

Kristiansand.  

 Status for arbeidet med uttale til Forsvarsminister og Forsvarssjef vedrørende 

forsvarets tilstedeværelse i Agder. 

Sak 63/22 Framtiden for Østre Agder-samarbeidet – mer systematisk bruk av samarbeidet for å 

ivareta regionens interesser. 

Sak 64/22 Eventuelt 

Forberedelse av besøk fra rektorkollegiet ved UiA 28.november 2022.  

Kvinnekonferanse for Østre Agder-kommunene 

Kontaktmøte med Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder 

fylkeskommune 

Status for arbeidet i Regionalpolitisk havvindgruppe 

  Avslutning for kommunedirektører og ordførere 

Sak 65/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 30.september 2022 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220930.pdf
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Sak 66/22 Orientering om arbeidet i Jernbaneforum Sør – aktuelle saker knyttet til videre 

utvikling av jernbanetilbudet. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 67/22  Presentasjon av planer for gjennomføring av byjubileum i Arendal og i Risør. 

Vedtak: 

Representantskapet ber sekretariatet om å vurdere å legge et ordinært eller et ekstra 

ordinært møte i tilknytning til jubileumsuka som i Risør er 2. til 4.mai og i Arendal 

er 6. og 7.mai. 

Representantskapet tar ut over dette saken til orientering. 

Sak 68/22 Vårt Agder delprosjekt «Nærmiljøsatsing satt i system».  

 Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og ber kommunene om å merke seg de 

muligheter fylkeskommunens satsing innebærer. 

Sak 69/22 Formannskapssamling for Østre Agder-samarbeidet IPR torsdag 2.februar 2023 

Vedtak: 

Representantskapet legger til grunn forslaget fra administrasjonen. De ber i tillegg 

om at Agderbenken inviteres. 

Representantskapet ber om at ledelsen ved fagskolen i sin orientering snakker om 

hvordan denne skolen kan bidra til å kvalifisere arbeidskraft som skal til ved 

etablering av nye og utvikling av eksisterende virksomheter i Østre Agder.  

Industrialiseringen regionen opplever knyttet til Morrow Batteries, Biozin med mer 

må relateres til felles arealregnskap. Herunder samtlige kommuners forutsetninger 

for å bidra til at boligbehovet og behov for næringsareal knyttet til denne utvikling 

skal løses. 

Under samlingen bør formannskapsmedlemmene få anledning til å drøfte hvordan de 

ser for seg at arbeidskraftbehovet i regionen skal dekkes. 

Under samlingen bør videre utbygging av vei og jernbane være tema, sammen med 

utfordringene det grønne skiftet stiller kommunene overfor. 

Leder og nestleder i representantskapet skal samarbeide med sekretariatsleder under 

utarbeidelsen av program. Representantskapet holdes orientert om arbeidet. 

Sak 70/22 Aktuelle påvirkningssaker.  

  Uttale til forslaget til nytt inntektssystem for kommunene 

Vedtak: 

Sekretariatet i Østre Agder-samarbeidet utarbeider med grunnlag i høringsuttalelsen 

fra Arendal kommune og bidrag fra Gjerstad, Froland og Åmli et utkast til uttalelse 

som sendes til godkjenning blant representantskapets medlemmer innenfor 

høringsfristen. 
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Sak 71/22 Orientering om saker fra møte i kommunedirektørutvalget 26.oktober 2022. 

Sekretariatsleder orienterte.  

Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 72/22 Eventuelt 

Forberedelse av besøk fra rektorkollegiet og administrativ ledelse ved UiA 

28.november 2022.  

Kvinnekonferanse for Østre Agder-kommunene 

Tekst Handlingsprogram 2023-2026 for Østre Agder-samarbeidet IPR 

(Interkommunalt Politisk Råd) 

  Prioritering av prosjektskjønnssøknader som bygger på samarbeidsprosjekt for 2023  

 Østre Agder som pilot for regionalt arealregnskap og nye interkommunale 

samarbeidsformer på areal- og naturforvaltning (Arealregnskap) 

 Interkommunalt omstillingsprosjekt i bærekraftige tjenester Østre Agder 

(Innsatstrapp) 

 Identifisering av emosjonelle risikofaktorer - nytenkning i HMS-arbeide 

(Sykefravær) 

Vedtak: 

Representantskapet stiller seg bak søknadene og anbefaler at alle prioriteres ved 

Statsforvalterens behandling av skjønnsmiddelsøknader. 

Utarbeidelse av kommunale klima og energiplaner 

Sak 73/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 4.november 2022 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 74/22 Høringsuttalelse til NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene. 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner uttalelsen. 

Sak 75/22  Felles formannskapssamling status for arbeidet med program for samlingen. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og ber arbeidsgruppen om å vurdere 

justeringer i programmet for å imøtekomme noen av punktene over under videre 

arbeidet med program for samlingen. 

Sak 76/22 #Vårt Agder - dialog vedrørende internasjonalt arbeid.  

 Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-221104.pdf
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Representantskapet stiller seg bak ønsket om styrket fokus på internasjonalt 

samarbeid i Agder. Samarbeidet må bygge på tydelige mål for hva en ønsker å oppnå 

gjennom internasjonalt samarbeid. Hovedsatsingen må bygge oppunder Agders 

industrielle profil. 

Sekretariatsleder er representant for Østre Agder-samarbeidet IPR i arbeidet. Også 

Lindesnes kommune bør inviteres til samarbeidet. 

Sak 77/22 Styrking av Regionalt næringsfond for østregionen - RNØ 

Vedtak: 

Representantskapet stiller seg bak henvendelsen til Agder fylkeskommune med sikte 

på å styrke Regionalt næringsfond for østregionene - RNØ. 

Sak 78/22 Aktuelle påvirkningssaker.  

  Status for arbeidet med sikte på firefelts vei mellom Bamble og Tvedestrand 

Vedtak: 

  Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 79/22 Orientering om saker fra møte i kommunedirektørutvalget 30.november 2022. 

 Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 80/22 Henvendelse fra Jobb Klar vedrørende PRO+.  

Vedtak: 

Sekretariatsleder bes om i samarbeid med Åmli kommune og Jobb Klar om å 

kontakte Agder fylkeskommune og NAV Agder med sikte på å avklare om det 

finnes et grunnlag for å kunne iverksette prosjektet PRO+ som et 

samarbeidsprosjekt.  

Tilbudet skal være rettet mot ungdom som bor i kommuner som omfattes av Østre 

Agder-samarbeidet, og som hverken er registrert som arbeidssøker, arbeidstaker eller 

under utdanning. Intensjonen i prosjektet er aktivt å kontakte disse ungdommene 

med sikte på å kunne gi et tilbud innenfor rammen av PRO+ som omfatter botilbud 

ved tidligere internat ved Åmli videregående skole og jobbtrening ved bedrifter i 

regionen. 

Sak 81/22 Eventuelt 

Kontaktmøte med KS vedrørende tariff/debatthefte til KS. 

Vedtak: 

Regionalt politirådsmøte 

Vedtak: 

Med bakgrunn i kollisjonene endres representantskapsmøtet til 24.mars. Agder 

politidistrikt kontaktes med sikte på å avklare om de har anledning til å gjennomføre 

politirådsmøte på denne datoen. 
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Dersom dette lar seg gjøre så blir det representantskapsmøte fra kl.09.00-11.30. Det 

kalles i samråd med Politimesteren i Agder inn til regionalt politirådsmøte for Østre 

Agder-samarbeidet IPR fra kl.12.00-15.00. I politirådsmøtet ønsker samarbeidet at 

følgende punkt blir tema: 

 Politiets prioritering av forebyggende arbeid. 

 Samarbeid med kommunene med sikte på å skape forutsetninger for seriøst 

arbeidsliv. 

Risør kommune anmodes om å stille lokaler til rådighet for begge møter. 

  Oppnevning av representant til Regionalpolitisk industrigruppe 

Vedtak: 

Ordfører Bjørn Gunnar Baas oppnevnes fra Østre Agder-samarbeidet IPR til 

Regionalpolitisk industrigruppe. 

 


