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Til 

Representantskapsmedlemmer i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget 

 

Kopi til:  Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra teamsmøtet i representantskapet for Østre Agder IPR fredag 26.mars 2021.  

 

 Tid  

Teamsmøte Fredag 26.mars 2021 
kl.09.00-11.30  

Til stede i representantskapsmøtet: 

Medlemmer: Ordfører Robert C, Nordli, Arendal kommune, Ordfører Per Kristian Lunden, Risør 

kommune, ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune, Ordfører Ove Gundersen, Froland 

kommune, Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune, Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, 

Ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune, Ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune 

Ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune hadde forfall og for henne møtte varaordfører Lene 

Langemyr. 

Forfall til møtet fra representantskapets medlemmer: Opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik 

Sissener. 

Leder av representantskapet Robert Cornels Nordli ledet møtet. 

Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen møtte. Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro 

Bråten hadde forfall.  

Som observatører møtte fra Østre Agder rådmannsutvalg: 

Trond Aslaksen, Risør, Rådmann Harald Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad, Ole Petter 

Skjævestad, Vegårshei, Olav Kavli, Grimstad og Bo Andre Longum, Froland. Jarle Bjørn Hanken, 

Tvedestrand og Christina Ødegård, Åmli møtte fra kl.10.  

På vegne av fylkesrådmann i Agder fylkeskommune møtte fylkesdirektør Anita Henriksen. 

 

Sakliste: 

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

12.februar 2021. 

Vedtak: 

Referatet godkjennes.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/02/rep-ref-210212.pdf
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Sak 22/21 Status for ferdselsåreprosjektet i regi av Agder fylkeskommune. 

Prosjektlederen Ingvild Paulsen gjennomgikk status i prosjektet som de fleste 

kommuner i Østre Agder nå er del av. De som gjenstår forventes å komme med 

forholdsvis raskt. I sitt arbeid har det møtt stor interesse i kommunene i hele 

landsdelen. Arbeidet i vår region skjer i tett samarbeid med Friluftsrådet sør. De 

bistår i arbeidet med en plan for ferdselsårer i de fire kommunene Arendal, Froland, 

Gjerstad og Åmli som har kommet lengst i Østre Agder-samarbeidet.  

Prosjektlederen kom også inn på mulighetsstudien 2020 Naturbasert reiseliv langs 

Nidelva som har fokus på destinasjonsutvikling. Dette omfattende arbeidet er det 

ønskelig å presentere i representantskapet når pandemisituasjonen gjør det mulig å 

gjennomføre fysiske møter. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

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

 Prosjektleder Kjell O. Johannessen ga en bred presentasjon av prosjektet som tunge 

næringslivsaktører, fylkeskommune og akademia har initiert, med finansiering fra 

Sørlandets kompetansefond og Agder fylkeskommune. Verdiskapingspotensialet for 

landsdelens næringsliv er kartlagt ned til de enkelte element ved storstilt satsning på 

flytende havvind. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

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

 Konstituert brannsjef Petter Vinje Svendsen ga en grundig orientering om brannen i 

Risør og om vurderingene ØABV har gjort i etterkant av denne alvorlige hendelsen. 

Det framkom mange refleksjoner i representantskapet i etterkant av gjennomgangen. 

Rådgiver innen kulturminnevern og kulturturisme Sam Bugge i Agder 

fylkeskommune ga en orientering til representantskapet om fylkeskommunens nye 

oppgaver knyttet sikring av eldre trehusbebyggelse mot brann. Disse oppgavene er 

overført fra Riksantikvaren, men uten at rammene for investeringer er vesentlig økt. 

Tiltak som kan støttes av disse midlene er brannsikringsplaner, innvendig 

branndeteksjon, utvendig branndeteksjon, utvendige brannslanger, slokkeanlegg i 

utsatte områder og bygningsmessige tiltak. Kommuner i Østre Agder-samarbeidet 

som faller innenfor kriteriene for ordningen er aktive i forhold til å søke om midler 

fra ordningene. 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/03/presentasjon-ferdsesareprosjekt.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/03/presentasjon-Flytende-Havvind.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/03/presentasjon-Risor-brann-og-brannforebyggende-arbeid.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/03/presentasjon-tilskudd-Brannsikring-.pdf
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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. 

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. 
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Sak 29/21 Aktuelle påvirkningssaker/orienteringer. 

 Økende arbeidsløshet som konsekvens av pandemien 

Vedtak: 

Representantskapet anmoder ledelsen NAV Agder for å drøfte de langsiktige konse-

kvenser av korona-pandemien for sysselsettingen i Østre Agder. Herunder hvilke   

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

heten.  

 NTP – framleggelse regjeringens forslag  

I møtet ble det opplyst fra fylkesordfører Arne Thomassen at det gjøres en stor inn-

sats fra det politiske miljøet i hele landsdelen for at sammenknytningen av Vestfold-

banene og Sørlandsbanen gjennom Grenlandsparsellen fortsatt skal bli et prioritert 

tiltak i NTP. Alle representanter arbeider gjennom sine politiske kanaler på          

Stortinget for å få dette til.  

 Status Morrow batteries etablering 

Ordfører Robert Cornels Nordli orienterte om det planarbeidet kommunen har iverk-

satt med sikte på å tilrettelegge for etableringen. Arealbehovene har vært stadig 

økende, noe kommunen har måttet forholde seg til. På nettsidene til Eyde energipark 

kan representantskapets medlemmer holde seg orientert om framdriften i planarbei-

det. Det pågår et intenst arbeid med selskapet med sikte på inngåelse av en forplik-

tende avtale for arealer til selskapets virksomhet. Veiforbindelsen fra tomteområdet 

til havna har høy prioritet. 

Arendal kommune lover å holde sine samarbeidspartnere i Østre Agder-samarbeidet 

orientert om progresjonen. 

 Status Biozin 

Ordfører Bjørn Gunnar Baas ga en tilbakemelding vedrørende status for dette pro-

sjektet. Kommunens viktigste oppgave nå er å arbeide for standardheving på veien 

fra Simonstad til Eydehavn havn. Fylkesordfører Arne Thomassen er en viktig støt-

tespiller for kommunen i dette arbeidet. 

 Arendalsuka 

Det er høyaktivitet med sikte på å kunne gjennomføre Arendalsuka 2021. Det er håp 

om at mye kan gjennomføres som tidligere, men flere digitale løsninger vil bli tatt i 

bruk. 

 

 

 

https://www.eydeenergipark.no/
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Sak 30/21 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg 19.mars 

2021. 

Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterte om sakene som hadde vært til 

behandling i dette møtet, men også om budsjettseminaret for interkommunale 

virksomheter som var blitt gjennomført i samme uke. 

I budsjettseminaret var konklusjonen at interkommunale virksomheter må forholde 

seg til en vanskelig økonomisk situasjon i nesten alle samarbeidskommuner. En 

særlig problemstilling som rådmennene vil arbeide med framover er håndtering av 

finansieringsforpliktelsen knyttet til investeringer i store interkommunale tjenester 

som legevakt og KØH. Ny kommunelov gir åpning for at denne forpliktelsen kan 

fordeles på flere kommuner i et samarbeid. 

Fra møtet i rådmannsutvalget ble det informert om at det har vært gjennomført en 

utredning om utvidet samarbeid mellom de tre voksenopplæringene som ivaretar 

oppgaven i Østre Agder-samarbeidet. Virksomheten står overfor store utfordringer 

knyttet til nedbygging av tilbud som konsekvens av sterk reduksjon i tallet på elever 

som konsekvenser av at få kommer til landet som asylsøkere eller som 

overføringsflyktninger. Rådmennene har besluttet at det skal etableres et fagutvalg 

på feltet der også Agder fylkeskommune inviteres til delta. Eventuelle samarbeid 

skal være basert på fagmiljøets vurdering av hvor det foreligger gevinstpotensial for 

elever og kommuner gjennom samarbeid. Ellers i møtet ble det besluttet at 

sekretariatet sammen med Arendal kommune skal arbeide vider med sikte på å 

gjennomføre en undersøkelse av hvilke drivkrefter som er viktig for tilflytting til 

kommunene i Østre Agder-samarbeidet. Dette for å bidra til at forventet tilflytting 

knyttet til etableringen av batterifabrikken skal komme alle kommuner i samarbeidet 

til gode. Gjennom god kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til tilflytting til den 

enkelte kommune, så håper vi at regionen samlet skal framstå så attraktiv som mulig 

overfor tilflyttere. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

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. 
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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. 

I før møtet var sekretariatet kontaktet slik at det nå er avtalt å møtes om dette 

planarbeidet. 

 

For leder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder IPR 

 

 


