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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 representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR fredag 17.juni 2022.  

 Tid  

Møtet ble avholdt i kommunestyresalen i Froland kommunehus. Fredag 17.juni 2022 
kl.09.00-12.45  

 

Til stede i representantskapsmøtet: 

Medlemmer:  

Leder ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune (fram til kl.11.30), ordfører Marianne 

Landaas, Tvedestrand kommune, ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune, ordfører Kjetil 

Torp, Vegårshei kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.  

Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune hadde forfall og for henne deltok fungerende ordfører 

Steinar Pedersen.  

Ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune hadde meldt forfall og vararepresentant hadde ikke 

anledning til å møte.  

Ordfører Kristian Lunden, Risør kommune hadde meldt forfall og vararepresentant hadde ikke 

anledning til å møte.  

Opposisjonsleder i Arendal bystyre Geir Fredrik Sissener hadde meldt forfall og for han møtte 

gruppeleder i Arendal bystyre Anders Kylland. 

Leder Robert Cornels Nordli ledet møtet fram til kl.11.30. Deretter ledet nestleder Marianne 

Landaas møtet.   

Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen hadde meldt forfall og hans vararepresentant 

fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad møtte.  

Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten hadde meldt forfall. 

Som observatører møtte fra Østre Agder rådmannsutvalg: 

Magnus Mathisen, Grimstad, Bo Andre Longum, Froland, Christina Ødegård, Åmli, Torill Neset, 

Gjerstad, Harald Danielsen, Arendal (fra kl.10.15) og Trond Aslaksen, Risør. 

Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand og Ole Petter Skjævestad, Vegårshei hadde meldt forfall.  

Fylkesdirektør Anita Henriksen deltok. 
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Sakliste: 

 

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

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

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

Leder for HV08 oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen presentere den militære 

kapasitet i HV-08 Agder og Rogaland og planene for den videre utvikling av 

virksomheten. I 2018 ble mannskapsstyrken redusert med 2000 mannskaper, til 

dagens nivå på 4.200. 

Etter pandemien og som en konsekvens av konflikten i Ukraina har en nå en 

økonomisk situasjon som gjør nødvendig øvingsaktivitet mulig. Han påpeker også 

Kjeviks gunstige geografiske plassering i et internasjonalt forsvarsperspektiv.   

Videre kom HV-lederen inn på betydningen av skytefeltene i tilknytning til 

Evjemoen for HV og for rekruttskolen i Madlaleiren. Ved dette skytefeltet ligger det 

til rette for økt aktivitet. 

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. 

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

Administrerende direktør Monica Bergin Grimstad og Monica Sivertsen orienterte 

om to satsinger de tilbyr kommunene. «Ansettelse som metode» og Jobbklar PRO+. 
 

I den første ordningen er Arendal kommune partner, sammen med NAV. I den andre 

ordningen deltar Åmli kommune sammen med en rekke næringsvirksomheter i Åmli 

og omegn. Deres presentasjon er tilgjengelig her. 
 

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.  

Kommunikasjonsrådgiver i Arendal kommune Mats Winther Maltby som har fulgt 

arbeidet med rapporten fra kommunens side presenterte konklusjoner fra denne. 

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. 

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. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Ostre-Agder-kommunene-17.6.22-jobbklar.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Samfunnsanalyse-Morrows-etablering-Menon-rapport.pdf
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Sak 43/22 Aktuelle påvirkningssaker 

 Statlige arbeidsplasser – samarbeid på Agder 

 Kommunedirektør Harald Danielsen orientert om at Agder fylkeskommune, sammen 

med Arendal kommune og Kristiansand kommune har etablert et samarbeid med 

sikte på økt lokalisering av statlige arbeidsplasser til landsdelen.  

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. 

Ordfører Kjetil Torp Vegårshei kommune innledet. Fra han forelå det et utkast til 

uttalelse. 

Vedtak: 

Representantskapet slutter seg til forslaget til uttalelse. 

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

på Agder 

Sekretariatsleder informerte om at representantskapet har fått dette forslaget til 

høring. Administrasjonen i samarbeidet sammen med en representant for Åmli, en 

fra Grimstad og en fra Arendal forbereder på oppdrag av kommunedirektørutvalget 

et utkast til uttalelse som legges fram til behandling i representantskapsmøtet 

2.september. Høringsfrist er fastsatt til 20.september. 

Tilskudd til - Grønn anskaffelsesstrategi i Østre Agder fra Miljødirektoratet 

Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Uttale vedrørende utbygging ved Havforskningens avdeling i Flødevigen 

Representantskapet har mottatt et utkast til høringsuttalelse vedrørende videre 

utbygging ved forskningsstasjonen i Flødevigen. 

Vedtak: 

Representantskapet vedtar forslaget til uttalelse vedrørende utbygging ved 

Havforskningens avdeling i Flødevigen. 

 

Ved avslutningen av møtet etterlyste representantskapsmedlemmene fortgang i 

arbeidet med arealregnskap da dette er et stort behov i mange av kommunene som er 

i ulike faser av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Arendal 
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kommune og Tvedestrand kommune har vært piloter når Agder fylkeskommunes 

analyseavdeling har utviklet et verktøy for å framlegge et arealregnskap. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder IPR 


