
Møtereferat 
 
 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Til 

Representantskapsmedlemmer i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget 

 

Kopi til:  Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

 

Referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR fredag 2.september 2022.  

 Tid  

Møtet ble avholdt i Grimstad rådhus møterom Ibsen. Fredag 2.september 
2022 kl.09.00-12.30  

 

Til stede i representantskapsmøtet: 

Medlemmer:  

Leder ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand 

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 for henne møtte varaordfører 

Lene Langemyr. 

Ordfører Kristian Lunden, Risør kommune hadde meldt forfall og for han møtte varaordfører Viktor 

Hauge 

Ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune hadde meldt forfall og vararepresentant hadde ikke 

anledning til å møte.  

Opposisjonsleder i Arendal bystyre Geir Fredrik Sissener møtte ikke. 

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, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Christina Ødegård, Åmli, Torill 

Neset, Gjerstad, Harald Danielsen, Arendal og Trond Aslaksen, Risør. 

Bo Andre Longum, Froland hadde meldt forfall og for han møtte Bård Noraberg. 

Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde meldt forfall.  

Fylkesdirektør Anita Henriksen deltok. 



Møtereferat 
 
 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

I lunsjpausen fikk den nye brannsjefen i Østre Agder brannvesen Torleif Juva anledning til å 

presentere seg. 

 

Sakliste: 

 

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 

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. 

Kommunedirektør Magnus Mathisen orienterte om kommunens planer. 
 

Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220617.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Universitetssykehjem.pdf
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 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.  

 Kommunedirektør Christina Ødegård i Åmli kommune holdt en orientering om 

status for prosjektet som ble møtte med applaus fra møtedeltakerne. 

  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). 

 

Sak 53/22 Orientering om saker behandlet i Østre Agder kommunedirektørutvalget 24.august 

2022. 

 Sekretariatsleder orienterte. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-Biozin-220902.pptx
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Utkast-horingsuttalelse-strategi-fra-kommunedirektorutvalget.pdf
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 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 

Sekretariatsleder orienterer om hva som er på gang. 

Nytt inntektssystem for kommunene 

Kommunedirektør Harald Danielsen orienterte om en beregning de har foretatt og 

som viser at syv av de åtte kommunene i samarbeidet vil komme dårligere ut ved de 

foreslåtte endringene, mens Vegårshei vil få en mindre inntektsøkning. Samlet 

nedgang for samarbeidskommunene er i størrelsesorden 30 mill. kr. 

Referent 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder IPR 
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Vedlegg jfr sak 54/22 NTP aktuelle punkt nevnt under representantskapsmøtet 2.september 2022: 

 Forbindelsen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen «Genistreken». 

 Sterkt fokus på firefelt Tvedestrand Risør. 

 Effekter av etableringen av Biozin på Simonstad og Morrow Batteries i Eyde energipark og Eyde 
Material Park for transportnettet. 

 Forsøksordninger knyttet til landsdelens havner med sikte på økt bruk – videreutvikling av 
havnesamarbeid. Dialog med havnesjefene i fylket. 

 Arendals pilotrolle i den nasjonal satsing på batterifabrikker må brukes for å oppnå gjennomslag for 
å ivareta landsdelens behov. 

 Flyplass struktur i landsdelen og Gullknapp lufthavns funksjon for flygerutdanning på høyere nivå. 

 Framtidsrettet kollektivnett. 


