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 representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR fredag 1.april 2022.
Tid
Møtet ble avholdt ved Havforskningens avdeling Flødevigen Fredag 1.april 2022
kl.09.00-13.30

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. Hennes vararepresentant hadde ikke
anledning til å møte.
Opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener møtte ikke på grunn av sykdom. For han er det
ikke oppnevnt vararepresentant.
Nestleder Marianne Landaas ønsket velkommen og ledet møtet fram til kl.10. Leder Robert Cornels
Nordli tok deretter over.
Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen deltok.
Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten hadde meldt forfall.
Som observatører møtte fra Østre Agder rådmannsutvalg:
Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Magnus Mathisen, Grimstad, Bo Andre Longum, Froland,
Christina Ødegård, Åmli, Torill Neset, Gjerstad
Trond Aslaksen, Risør, Harald Danielsen, Arendal og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde meldt
forfall.
Fylkesdirektør Anita Henriksen hadde meldt forfall og for henne møtte Christina Melsom,
avdelingsleder bærekraftig utvikling.
Møtet var lagt til Havforskningens avdeling i Flødevigen, Hisøy, Arendal kommune.
Under orienteringen fra Havforskningsinstituttet og ved behandling av sak 22/22 og 23/22 så deltok
medlemmene i Østre Agder næringsforum.
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Programleder kystøkosystemer og forskningsleder ved Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen Jan
Atle Knutsen ønsket representantskapet velkommen. Han holdt en presentasjon som redegjorde for rollen
Flødvigen ivaretar i Havforskningsinstituttet. Han la vekt på virksomhetens posisjon som en verdensledende
forskningsvirksomhet innenfor sitt arbeidsfelt, der artikler av en rekke medarbeidere publiseres i høy
anerkjente fagtidsskrift.
Videre fikk representantskapet presentert samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet og UiA som har gitt
universitet grunnlag for å tilby utdanningstilbud på master og phd nivå innenfor rammen av Center for
Regional Research. Orienteringen ble gitt av havforsker Halvor Knutsen ved Havforskningsinstituttet og
instituttleder Micheal Rydgård Hansen ved UiA. I samarbeidet inngår også Universitetet i Oslo, Agder
fylkeskommune, Arendal kommune og Statsforvalteren i Agder. I forskningssamarbeidet inngår om lag 40
forskere.
Seksjonssjef Petter Baardsen ved Flødevigen orienterte om planene for betydelig utvidelse av anlegget.
Agder fylkeskommune har gitt et betydelig investeringsbidrag til denne utvidelsen som også fordrer bidrag
fra Havforskningsinstituttet. Arendal kommune har forpliktet seg til å leie 100m2 i det nye anlegget for å til
rette for blå vekst i kommunen. Med grunnlag i utbyggingen forventer en å kunne øke tallet på forskere fra
dagens nivå på om lag 60 til 100. Utbyggingen skaper også forutsetninger for å kunne motta flere studenter
ved instituttet.
Representantskapet fikk spennende orienteringer om tre pågående forskningsprosjekt ved instituttet - det
omfattet:
-

Spøkelsefiske - en formidabel utfordring! ved Alf Ring Kleiven

-

Hvorfor marine bevaringsområder i Skagerrak! ved Even Moland

-

Økologiske grunnkart på Agder-vi må komme i gang! ved Frithjof Moy

Sakliste for representantskapet:

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.
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Til møtet forelå det en anbefaling fra Østre Agder næringsforum som ble framlagt av
leder i forumet Bård Vestøl Birkedal. Denne ble drøftet og justert i
representantskapet.
Vedtak:

Sak 24/22

-

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
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.

Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 18.februar 2022
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 25/22

Godkjenning av regnskapet for Østre Agder-samarbeidet 2021.
Til møtet forelå det en utskrift av regnskapet. Det ble påpekt at det var mangelfull
tekst på en del ansvar slik at det ikke var mulig å koble utgiftene til formålet.
Videre ønsker representantskapet å få en oversikt over utgifter og inntekter for
vertskommunesamarbeid til orientering. Dette omfatter ØABV, Arendal kommunale
legevakt, Østre Agder krisesenter, Østre Agder KØH og eventuelt
Barnevernsamarbeidet øst i Agder.
Vedtak:
Representantskapet godkjenner regnskapet for 2021.

Sak 26/22

Årsmelding for Østre Agder-samarbeidet 2021.
Sekretariatet opplyste at det var registrert en feil i vedleggene på side 26. De oppgitte
tallene er for 2021. Ikke 2020 som det stod. Dette er viktig ettersom disse tallene
ligger til grunn for faktureringen til kommunene for bruk av Østre Agder KØH.
Endret utgave er lagt ut på Østre Agders nettsider.
Vedtak:
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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
Sekretariatsleder informerte om at det er utfordringer knyttet til å få deltakelse fra
nasjonalt politisk nivå under samlingen 26.april 2022. Dette må avklares raskt og
endelig program må utformes i forhold til dette og sendes ut før påske.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder IPR
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