Møtereferat

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 21.januar 2021.
Tid
Møtet ble avholdt i kantina på Lisand industrier Fredag 21.januar 2021
kl.09.00-12.00

Til stede i representantskapsmøtet:
Medlemmer:
Leder ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei
kommune, ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune, ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli
kommune, Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Beate Skretting, Grimstad
kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.
Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune hadde forfall og for henne møtte varaordfører Steinar
Pedersen.
Opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener møtte ikke.
Leder Ordfører Robert Cornels Nordli ledet møtet.
Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen og leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten
deltok.
Som observatører møtte fra Østre Agder rådmannsutvalg:
Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Trond Aslaksen, Risør, Magnus Mathisen, Grimstad, Christina
Ødegård, Åmli og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand
Harald Danielsen, Arendal hadde meldt forfall, men deltok under behandlingen av sak 03/22.
Bo Andre Longum, Froland hadde meldt forfall og for han møtte Bård Gunnar Noraberg.
Torill Neset, Gjerstad hadde meldt forfall.
Fylkesdirektør Anita Henriksen møtte.
Under behandlingen av sak 03/22 møtte Karsten Anfinsen og Cecilie Helberg fra Arendal
advokatforening.
Under behandlingen av sak 04/22 stilte brannsjef Petter Vinje Svendsen ved ØABV og brannsjef
Tore Olsen ved Grimstad brann- og redningsvesen. I tillegg representerte kommunedirektør Harald
Danielsen ledelsen for vertskommunen for ØABV og kommunedirektør Magnus Mathisen i
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Grimstad kommune for Grimstad brann- og redningsvesen. Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap stilte Suzanne Hauge Norvang.
Under behandlingen av 07/22 stilte leder av Østre Agder næringsforum Bård Vestøl Birkedal
næringssjef i Risør kommune og utviklingsleder Siri Asdal i sekretariatet.

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:

Sak 03/22

Leder

Rober Cornels Nordli

2022-2023

Nestleder

Marianne Landaas

2022-2023

Orientering om organiseringen av Agder tingrett
Domstolleder ved Agder tingrett Robert Versland meldte torsdag 20.januar at han
ikke hadde anledning til å delta i møtet.
Representantskapets leder orienterte om at ordfører og kommunedirektør i Arendal
kommune hadde avholdt et møte med lederen ved Agder tingrett Robert Versland og
at representantskapets leder etter dette møtet ønsket å fremme et alternativt forslag til
vedtak.
I møtet stilte Karsten Anfinsen og Cecilie Helberg fra Arendal advokatforening. De
presenterte foreningens syn på en eventuell gjenopprettelse av egen tingrett i
Arendal.
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.
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Tilstede var brannsjef Petter Vinje Svendsen ved ØABV, brannsjef Tore Olsen ved
Grimstad brann- og redningsvesen, kommunedirektør Harald Danielsen Arendal og
kommunedirektør Magnus Mathisen - Grimstad.
Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stilte Suzanne Hauge Norvang
for å kunne redegjøre for: Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av
brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) som iverksettes fra 1.mars.
Til møtet forelå det et tilleggsforslag fra representanten Kjetil Torp på vegne av
medlemmene Ove Gundersen, Steinar Pedersen og Bjørn Gunnar Baas:
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 bl.a. at dersom risiko og sårbarhetsanalyser konkluderer med
behov for eller krav til oppbemanning i Grimstad skal kostnaden til det bæres
av Grimstad Kommune.
I møtet fremmet kommunedirektøren i Arendal kommune et forslag med sikte på å
presisere tilleggsforslaget:
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 måtte dekkes av dagens deltakere i
ØABV.
I møtet trakk representanten Kjetil Torp sitt forslag til fordel for dette.
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.
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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
Leder i næringsforum Bård Vestøl Birkedal og utviklingsleder Siri Asdal i
sekretariatet ga en status for næringsforums arbeid.
Intensjonen er å gjennomføre det planlagte kontaktmøtet mellom representantskapet
og Østre Agder næringsforum i lokalene til Havforskningsinstituttet på Flødevigen
1.april.
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, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Møtereferat

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
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.

Fungerende ordfører Steinar Pedersen har på vegne av Gjerstad kommune anmodet
om å få drøfte statstilskuddsordningen knyttet til særlig ressurskrevende brukere med
bakgrunn i de store utslag denne ordningen gir. Han har utarbeidet en presentasjon
som dokumenterer dette.
Vedtak:
Representantskapet takker fungerende ordfører Steinar Pedersen for gjennomgangen
og ønsker å følge opp saken ved

Sak 09/22

-

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.

Orientering om aktuelle saker som har vært til behandling i Østre Agder
kommunedirektørutvalg 12.januar 2022.
Sekretariatsleder orienterte om sakene som har vært til behandling. Ut over sakene
som gikk videre til behandling i representantskapet, så informerte han om at Østre
Agder teknisk forum foreløpig er stilt i bero med bakgrunn i at de har hatt få saker å
arbeide med. Videre ble det orientert om et felles tilbud som er etablert for at
kommunene bedre skal kunne motta utskrivningsklare pasienter. Videre om hvordan
vertskommunen sikrer at virksomheten i jusnettverket tilpasses de styringssignaler
som er gitt fra Statsforvalteren i Agder. Østre Agder-samarbeidet er av Agder
fylkeskommune bedt om å komme med en anbefaling til lokalisering av
vannforvalterfunksjonen for vassdragene Nidelva, Gjerstadvassdraget og
Vegårvassdraget. Kommer opp som sak under styremøtet 19.februar basert på
begrunnelser fra de kommuner som ønsker stillingen lokalisert til sin administrasjon.
Det siste punktet som var opp i Kommunedirektørutvalget var hvordan kommunene i
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IKT Agder sammen med Agder fylkeskommune skal håndtere et foreløpige vedtaket
fra Datatilsynet.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 10/22

Eventuelt
Forberedelse av Regionalt politirådsmøte 2022.
Punktene som representantskapet ga innspill på sitt møte 11.desember er spilt inn
overfor Politimesteren i Agder gjennom den lokale lederen Terje Gundersen til
politirådsmøtet 19.februar. Svar i form av et program for møtet foreligger ikke.

Status E18 prosjektet Tvedestrand - Bamble
Informasjon fra styreleder Per Kristian Lunden. Nytt møte planlegges på onsdag. Ser
på muligheter for å endre veistandard for å kunne holde seg innenfor ramme tildelt
under Stortingets behandling. Slik godkjenning må bli gitt av Veidirektoratet. Dette
innebærer at ny vei får en standard på linje med veien Grimstad - Kristiansand.
Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder IPR
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