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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 30.september 2022.  

 Tid  

Møtet ble avholdt i Åmli rådhus kommunestyresalen. Fredag 30.september 
2022 kl.09.00-12.45  

 

Til stede i representantskapsmøtet: 

Medlemmer:  

Leder ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli 

kommune og ordfører Steinar Pedersen, Gjerstad kommune.  

Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune hadde meldt forfall og for han møtte varaordfører Gunn 

Mari Olsen.  

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

Lene Langemyr. 

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

Viktor Hauge 

Ordfører Ove Gundersen, Froland kommune hadde meldt forfall og for han møtte varaordfører 

Øyvin Froland. 

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

Ander Kylland.  

Ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune hadde meldt forfall, men vararepresentant 

hadde ikke anledning til å møte. 

Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen møtte sammen med leder av opposisjonen i Agder 

fylkesting Gro Bråten. 

Som observatører møtte fra Østre Agder rådmannsutvalg: 

Magnus Mathisen, Grimstad, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Christina Ødegård, Åmli, Harald 

Danielsen, Arendal og Trond Aslaksen, Risør. 

Bo Andre Longum, Froland hadde meldt forfall og for han møtte Liv Ingjerd Jørgensen. 

Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand og Torill Neset, Gjerstad hadde meldt forfall.  
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Fylkesdirektør Anita Henriksen deltok. 

 

Sakliste: 

 

Sak 56/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 2.september 2022 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 57/22 Møte med ledelsen i NAV Agder med vekt på dagens utfordringer for tjenestene som 

NAV yter og framtidig arbeidskraftbehov i Østre Agder. 

Leder i NAV Agder direktør Øyvind Vedal stilte i møtet. Han orienterte om  

 Ny virksomhetsstrategi for NAV og hvordan NAV i Agder prioriterer 

framover for å støtte opp under denne. 

 Forventninger til behovet for arbeidskraft i Østre Agder med bakgrunn i nye 

næringsetableringer, og økende behov i offentlig sektor knyttet til demogra-

fiske endringer. 

 Budsjettsituasjonen for statlig NAV inneholder signaler om redusere rammer. 

Herunder nedtrekk i forbindelse med revidert budsjett for 2022, og melding 

fra direktoratet i forhold til reduserte rammer 2023-2025. 

Her er hans presentasjon. 

Vedtak: 

Representantskapet opplever at veksten i sysselsetting knyttet nye virksomheter er 

positiv. Samtidig er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft innenfor regionen ikke stor 

nok til å dekke den forventede økningen. Derfor må de åtte kommunene aktivt legge 

til rette for at nye innbyggere tilbys boliger tilpasset deres behov.  

Østre Agder-samarbeidet IPR ønsker å bidra til å øke tilgangen på arbeidskraft 

gjennom å legge til rette for at flere skal få anledning til å styrke sin kompetanse 

gjennom videreutdanning innenfor ordningen for desentraliserte utdanningstilbud. 

 

Sak 58/22  Forslag til budsjett 2023 og handlingsprogram 2024-2026 for Østre Agder-

samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd. 

 

Vedtak: 

 Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR godkjenner forslaget til budsjett 

2023 og HP for 2024-2026. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220902.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/prentasjon-NAV-Agder-direktor.pdf
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Sak 59/22 Forslag til møteplan for 2023 for representantskapet, kommunedirektørutvalget og 

samling av formannskapene.  

 Vedtak: 

 Representantskapet godkjenner forslaget til møteplan. 

 

Sak 60/22 Status for virksomheten ved Legevakten i Arendal 

Helse- og omsorgsleder Nina Evensen Smith og legevaktoverlege Espen Hulth- 

Nystrøm deltok på teams.  

Overlege ved Legevakten i Arendal Espen Hulth-Nystrøm holdt en orientering der 

han startet med å redegjøre for kommunens plikter vedrørende legevakt. Videre 

pekte han på virksomhetens sårbarhet og hvilken utfordring legevakten utgjør i en 

sterkt presset situasjon for fastlegene.   

Han presentere deretter et utredningsforslaget og noen skisser til løsninger som de 

ønsker å utrede. Kommunedirektørutvalget har gitt sin tilslutning til at utredningen 

iverksettes, og har oppnevnt kommunedirektør Ole Petter Skjævestad til sin 

representant i utredningsgruppen. 

 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 61/22 Melding – revidert samarbeidsavtale for Legevakten i Arendal. 

  

Sak 62/22 Aktuelle påvirkningssaker 

 Fullføring av Stortingets intensjon om firefelts motorvei på E18-strekningen Oslo til 

Kristiansand.  

 Status for arbeidet med uttale til Forsvarsminister og Forsvarssjef vedrørende 

forsvarets tilstedeværelse i Agder. 

 Sekretariatsleder orientert om at det foreligger et utkast til uttale som det er ønskelig 

å oversende før forslaget til statsbudsjett for 2023 presenteres.  

Sak 63/22 Framtiden for Østre Agder-samarbeidet – mer systematisk bruk av samarbeidet for å 

ivareta regionens interesser. 

 Representantskapets leder innleder om hvorfor han ønsker at samarbeidet 

drøfterintensjoner for samarbeidet basert på kommunenes behov og ønsker. 

Sekretariatsleder fanget opp følgende ønsker: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/2022-Legeprosjekt-bakgrunn.pptx
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/2022-Legeprosjekt-til-HLF.pptx
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 Det er viktig at representantskapet setter av mer tid til å drøfte 

samarbeidsområder, framfor at det brukes så mye tid til orienteringer. 

 Vi må prioritere samarbeid om påvirkningssaker. Det legges merke til at 

Østre Agder står samlet. Innenfor rammen av dette må det være åpenhet 

omkring ulike meninger. 

 Videreutvikle tjenestesamarbeidet innenfor rammen av 

kommunedirektørutvalgets virksomhet. Vi bør være åpne for å utvidet 

tjenestesamarbeidet. 

 Vi må i fellesskap bidra til å markedsføre regionen for å kunne rekruttere 

nødvendig arbeidskraft. Hvordan kan vi samlet framstå som mer attraktive 

enn det hver enkelt kommune kan klare. 

 Kommunene må bli flinkere til å melde inn saker de ønsker behandlet i 

samarbeidet. For å kunne gi saken en god behandling vil innmelding i god tid 

kunne bidra til at saken blir godt belyst og eventuelle eksterne bidragsytere 

vil kunne delta. 

 Representantskapet ber om at utviklingen av samarbeidet blir tema under det 

første møtet i 2023. 

Sak 64/22 Eventuelt 

Forberedelse av besøk fra rektorkollegiet ved UiA 28.november 2022.  

I drøftelsen kom følgende punkt til besøk og drøftelser opp. 

 Besøk på Simonstad og treff med ledelsen på Biozin. 

 Besøk ved Eyde Energy Park 

 Arendal havn Eydehavn – potensial og utfordringer 

 Møte med fagmiljøet som utdanner trafikkflygere ved Arendal lufthavn 

Gullknapp 

 Møte med forskningsmiljøet ved Havforskningens avdeling på Flødevigen 

 Besøket avsluttes med en felles middag på Strand hotell på Fevik. 

Kvinnekonferanse for Østre Agder-kommunene 

Tidspunktet for kvinnekonferansen er i samråd med fylkeskommunen 12.januar. 

Samlingen legges til Tvedestrand videregående skole. Programkomite med 

representanter for Agder fylkeskommune, NAV, Pågang næringshage (Tvedestrand) 

og Østre Agder-samarbeidet jobber med programmet for samlingen. 

Kontaktmøte med Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder 

fylkeskommune 

Nestleder Marianne Landaas og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm deltok under 

kontaktmøtet. Følgende presentasjon ble benyttet fra Østre Agder-samarbeidet IPR. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/presentasjon-under-samling-om-vo.pdf
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Status for arbeidet i Regionalpolitisk havvindgruppe 

16.september ble det avholdt et møte om Agders satsning på Havvind. Der fikk 

deltakerne presentert følgende informasjon fra Regionalpolitisk havvindgruppe. I 

dette møtet ble representantene for de ulike regionale samarbeid anmodet om å 

videreformidle informasjonen i eget samarbeid. På den bakgrunn ble saken tatt opp 

under representantskapets møte. 

  Avslutning for kommunedirektører og ordførere 

Flytting av representantskapsmøtet 9.desember til Arendal kultur- og rådhus, 

bystyresalen. 

Det blir en påfølgende markering for tidligere ordfører Inger Løite som har fått 

anledning til å fratre i høst og kommunedirektørene Torill Neste som blir pensjonist 

1.desember og Harald Danielsen som fratrer 31.desember. 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder IPR 

https://www.ostreagder.no/wp-admin/upload.php?item=26362

