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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 4.november 2022.  

 Tid  

Møtet ble avholdt i lokalene til Lisand fabrikker. Fredag 4.november 
2022 kl.08.30-12.00  

 

Til stede i representantskapsmøtet: 

Medlemmer:  

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

kommune, ordfører Steinar Pedersen, Gjerstad kommune, ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune 

ordfører Ove Gundersen, Froland kommune, ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune, ordfører 

Marianne Landaas, Tvedestrand kommune og opposisjonsleder i Arendal bystyre Geir Fredrik 

Sissener. 

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

Viktor Hauge 

Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen hadde meldt forfall og for han møtte fylkesvaraordfører 

Bjørn Ropstad. Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten møtte fram til kl.10.15. 

Som observatører møtte fra Østre Agder kommunedirektørutvalg: 

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

Neset, Gjerstad og Trond Aslaksen, Risør. 

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

Harald Danielsen møtte på teams. 

Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde meldt forfall.  

Fylkesdirektør Anita Henriksen hadde meldt forfall. 

 

Sakliste: 

Sak 65/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 30.september 2022 

Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220930.pdf
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  Referatet godkjennes. 

Sak 66/22 Orientering om arbeidet i Jernbaneforum Sør – aktuelle saker knyttet til videre 

utvikling av jernbanetilbudet. 

Rune Hagestrand som er valgt inn i samarbeidet på vegne av Agder og 7som leder 

arbeidet i forumet holdt en presentasjon.  

Jernbaneforum sørs leder opplever at interessen for forbindelsen Grenlandsbanen – 

Sørlandsbanen er mangelfull både i regjering og i Storting. Prosjektet står i fare for å 

falle helt ut av nasjonal transportplan. Det er viktig å mobilisere distriktets 

næringsliv og framtidige bedriftsetableringer for å øke tyngden bak kravet om en 

framtidsrettet jernbaneforbindelse til Sørlandet og videre til Rogaland. Både Morrow 

Batteries og Biozin bør bli oppfordret til å støtte opp under den nye framtidsrettede 

jernbaneforbindelsen. Satsingen på denne viktige forbindelsen kan settes inn i en 

større europeisk satsing på jernbane. 

Jernbaneforum sør vil lage et grunnlag for høringsuttalelse vedrørende dette 

prosjektet til NTP. Østre Agder-samarbeidet vil sørge for å behandle dette når det 

foreligger. 

I tillegg til denne forbindelsen må Østre Agder-samarbeidet være aktive med sikte på 

å støtte fornyelse av materiellet som benyttes av Sørtoget. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 67/22  Presentasjon av planer for gjennomføring av byjubileum i Arendal og i Risør. 

Kultursjef Anna Stina Næss presenterte et omfattende og flott program for markering 

av Risør bys 300-årsjubileum. 
 

Kultursjef Linda Sætra presenterte programmet for by-jubileet i Arendal som blant 

mange høydepunkt inneholder jubileumshelg 6. og 7.mai og Tall Ships Races 3. til 

6.august. I forbindelse med det siste arrangementet inviteres samarbeidskommunene 

til å melde på ungdommer mellom 15-25 år som deltakere under seilasen. 

Koordinator for arrangementet i Arendal kommune Jan Kløvstad kontakter hver 

kommune med sikte på å avklare om de har anledning til å stille med en eller flere 

deltakere under denne seilasen, med særlig vekt på å få med ungdommer i eller i fare 

for utenforskap. 

 

Begge komiteene har håp om kongebesøk i juni, men dette mangler bekreftelse fra 

slottet på om det lar seg gjøre. 

 

Vedtak: 

Representantskapet ber sekretariatet om å vurdere å legge et ordinært eller et ekstra 

ordinært møte i tilknytning til jubileumsuka som i Risør er 2. til 4.mai og i Arendal 

er 6. og 7.mai. 

Representantskapet tar ut over dette saken til orientering. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/JBFS-OstreAgder-041122.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Risor-300-Ostre-Agder-regionrad-nov.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Arendal-300-Ostre-Agder-regionrad-nov-2022.pdf
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Sak 68/22 Vårt Agder delprosjekt «Nærmiljøsatsing satt i system».  

 Rådgiver i avdeling for Bærekraft og utvikling Helle Ingeborg Mellingen i Agder 

fylkeskommune presenterte  prosjektet «Nærmiljøsatsing satt i system» som inngår i 

oppfølgingen av Regionplan Agder 2030. Tre kommuner i vårt samarbeid har meldt 

interesse for å delta i denne satsingen i Agder. Det gjelder Risør, Gjerstad og 

Arendal. Det er fortsatt åpent for flere kommuner til å melde interesse. 

  Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og ber kommunene om å merke seg de 

muligheter fylkeskommunens satsing innebærer. 

Sak 69/22 Formannskapssamling for Østre Agder-samarbeidet IPR torsdag 2.februar 2023 

Sekretariatsleder opplyste at fagskolen i Agder er kontaktet og det er avklart at 

samlingen kan holdes der. Av hensyn til at det pågår undervisning i lokalene på 

denne torsdagen så er oppstart av samlingen kl.12 mest hensiktsmessig. I forbindelse 

med besøket vil skolens ledelse få anledning til å presentere skolen og det faglige 

tilbudet de ønsker å gi til innbyggere i Agder. Deltakerne fra formannskapene vil 

måtte informeres på forhånd om at parkering må skje ved UiA eller ved bussterminal 

(Øygårdsdalen). 

Videre gjennomgikk han forslag fra administrasjonen til aktuelle innslag under 

samlingen. Herunder presentasjon av Østre Agder-samarbeidets samhandling med 

UiA for å styrke kompetansen blant de ansatte i skoler, barnehager og PPT. 

Satsingen er basert på overføringene til kommunene gjennom de tre ordningene 

REKOMP(barnehage), DEKOMP(skole) og Kompetanseløftet (barnehage, skole og 

spesialpedagogiske tjenester). Dernest ønsker sekretariatet enpresentasjon av 

pilotprosjektet innenfor rammen av Regionplan Agder 2030 knyttet regionalt 

arealregnskap. Dette er knyttet til forsvarlig arealforvaltning og det grønne skiftet. 

Representantskapets leder undersøker mulighetene for deltakelse på ministernivå 

under samlingen. Da er ønsket å få fram hvilke prioriteringer regjeringen har knyttet 

til det grønne skiftet. 

I programmet legges det inn tid til arbeid i grupper slik at flere politikkere får 

anledning til å komme til orde og at politisk ledelse kan bli bedre kjent med 

hverandre. 

Vedtak: 

Representantskapet legger til grunn forslaget fra administrasjonen. De ber i tillegg 

om at Agderbenken inviteres. 

Representantskapet ber om at ledelsen ved fagskolen i sin orientering snakker om 

hvordan denne skolen kan bidra til å kvalifisere arbeidskraft som skal til ved 

etablering av nye og utvikling av eksisterende virksomheter i Østre Agder.  

Industrialiseringen regionen opplever knyttet til Morrow Batteries, Biozin med mer 

må relateres til felles arealregnskap. Herunder samtlige kommuners forutsetninger 

for å bidra til at boligbehovet og behov for næringsareal knyttet til denne utvikling 

skal løses. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Naermiljosatsing-regionplan-Agder-2030.pdf
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Under samlingen bør formannskapsmedlemmene få anledning til å drøfte hvordan de 

ser for seg at arbeidskraftbehovet i regionen skal dekkes. 

Under samlingen bør videre utbygging av vei og jernbane være tema, sammen med 

utfordringene det grønne skiftet stiller kommunene overfor. 

Leder og nestleder i representantskapet skal samarbeide med sekretariatsleder under 

utarbeidelsen av program. Representantskapet holdes orientert om arbeidet. 

Sak 70/22 Aktuelle påvirkningssaker.  

  Uttale til forslaget til nytt inntektssystem for kommunene 

Under drøftingen av det forliggende utkastet fra Arendal kommune så var det enighet 

om at dette kan legges til grunn for en felles uttale, men at en i tillegg ønsker å få 

med at kommunene i vår region savner en vurdering av effekter for kommuner med 

utfordringer knyttet til særlig kostnadskrevende brukere, samt at effekten for 

distriktskommuner av endringer av skattereglene for kraftanlegg må påpekes.  

Sekretariatet bearbeider utkastet fra Arendal slik at det kan egne seg som grunnlag 

for en felles uttale. Gjerstad kommune gir innspill knyttet til særlig 

kostnadskrevende innbyggere til sekretariatet. Det samme gjør Åmli og Froland i 

forhold til de endrede skattereglene for kraftanlegg. Prosessen må skje så raskt som 

mulig for å kunne overholde høringsfristen. 

Østre Agder kommunene sammen med Agder fylkeskommune problematiserer 

overfor KS sentralstyre at det foreliggende forslaget ikke bidrar til inntektsutjevning 

mellom fattige og rike kommuner. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Sekretariatet i Østre Agder-samarbeidet utarbeider med grunnlag i høringsuttalelsen 

fra Arendal kommune og bidrag fra Gjerstad, Froland og Åmli et utkast til uttalelse 

som sendes til godkjenning blant representantskapets medlemmer innenfor 

høringsfristen. 

Sak 71/22 Orientering om saker fra møte i kommunedirektørutvalget 26.oktober 2022. 

Sekretariatsleder orienterte.  

Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 72/22 Eventuelt 

Forberedelse av besøk fra rektorkollegiet og administrativ ledelse ved UiA 

28.november 2022.  

Kvinnekonferanse for Østre Agder-kommunene 

Tekst Handlingsprogram 2023-2026 for Østre Agder-samarbeidet IPR 

(Interkommunalt Politisk Råd) 
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  Prioritering av prosjektskjønnssøknader som bygger på samarbeidsprosjekt for 2023  

 Østre Agder som pilot for regionalt arealregnskap og nye interkommunale 

samarbeidsformer på areal- og naturforvaltning (Arealregnskap) 

 Interkommunalt omstillingsprosjekt i bærekraftige tjenester Østre Agder 

(Innsatstrapp) 

 Identifisering av emosjonelle risikofaktorer - nytenkning i HMS-arbeide (Sy-

kefravær) 

Vedtak: 

Representantskapet stiller seg bak søknadene og anbefaler at alle prioriteres ved 

Statsforvalterens behandling av skjønnsmiddelsøknader. 

Utarbeidelse av kommunale klima og energiplaner 

Det ble vist til at kommunene kan hente faglig støtte fra Agder energi ved 

utarbeidelse av en slik plan. 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder IPR 


