
Møtereferat 
 
 

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

Til 

Representantskapsmedlemmer i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget 

 

Kopi til:  Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

 

Referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR fredag 9.desember 2022.  

 Tid  

Møtet ble avholdt i Arendal kultur- og rådhus - Bystyresalen. Fredag 9.desember 
2022 kl.09.00-11.30  

 

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 (fram til kl.10.30). 

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 gruppeleder i 

fylkestinget Torunn Olstad. Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten møtte. 

Som observatører møtte fra Østre Agder kommunedirektørutvalg: 

Harald Danielsen - Arendal, Jarle Bjørn Hanken - Tvedestrand, Bo Andre Longum - Froland, Ole 

Petter Skjævestad - Vegårshei, Christina Ødegård - Åmli, Per Gunnar Johnsen - Gjerstad og Trond 

Aslaksen - Risør. Magnus Mathisen - Grimstad møtte fra kl.10. 

Fylkesdirektør Anita Henriksen møtte. 

 

Sakliste: 

 

Sak 73/22 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 4.november 2022 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-221104.pdf
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Sak 74/22 Høringsuttalelse til NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene. 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner uttalelsen. 

 

Sak 75/22  Felles formannskapssamling status for arbeidet med program for samlingen. 

Et foreløpig utkast til program ble gjennomgått i møtet av representantskapets leder.  
Arbeidsgruppen blir bedt om å vurdere følgende 

 Arbeidet med arealregnskap inngår i forslaget til program, men en bør 

vurdere om prosjektlederen for KS som har ansvar for utviklingsarbeidet på 

felte i KS kan få anledning til å orientere om deres prosjekt. 

 Oppdatering av status for prosjektet som skal bidra til markedsføre hele Østre 

Agder regionen overfor næringsliv og arbeidstakere. 

 Det ble understreket viktigheten av at alle samarbeidskommuner deltar under 

studiebesøket til Nord-Sverige. Ønskelig at næringssjefene tenker sammen. 

Representantskapet ønsker en konkret tilbakemelding fra næringssjefene 

under sitt møte i mars. Da er det aktuelt å få presentert Welcome HUB 

Arendal. Herunder få presentert deres samarbeid med Bussines region 

Kristiansand.  

 Det ble vist til Rekrutteringsportal Lister som arbeider for alle kommunene i 

denne regionen. Jobb til begge ved tilflytting av kompetansearbeidskraft er 

viktig for å beholde arbeidskraften. Eksisterende næringsliv opplever 

utfordringer knyttet til at de mister arbeidskraft. Det er aktuelt å samordne 

arbeidet for å rekruttere arbeidskraft for både privat og offentlig sektor. 

 Det er et eksiterende behov for boliger i hele regionen. Ikke minst knyttet til 

mottak av et stort antall flyktninger. Det er en utfordring å få markedet til å 

bidra med tilstrekkelig antall utleieboliger. Hvordan kan Husbanken bidra til 

at det bygges flere utleieboliger. Husbanken har et pilotprosjekt i Hallingdal. 

Kan det være aktuelt å få et tilsvarende prosjekt i vår region. 

Representantskapet ønsker å få deltakelse fra Husbanken på det planlagte 

møtet 20.januar 2023. Arendal har et anslått behov for 1000 utleieboliger. 

 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og ber arbeidsgruppen om å vurdere 

justeringer i programmet for å imøtekomme noen av punktene over under videre 

arbeidet med program for samlingen. 

 

Sak 76/22 #Vårt Agder - dialog vedrørende internasjonalt arbeid.  

 Sekretariatsleder redegjorde for at Østre Agder-samarbeidet er invitert av Agder 

fylkeskommune til drøfting av det framtidige arbeidet overfor EU. 

 Vedtak: 
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Representantskapet stiller seg bak ønsket om styrket fokus på internasjonalt 

samarbeid i Agder. Samarbeidet må bygge på tydelige mål for hva en ønsker å oppnå 

gjennom internasjonalt samarbeid. Hovedsatsingen må bygge oppunder Agders  

industrielle profil. 

Sekretariatsleder er representant for Østre Agder-samarbeidet IPR i arbeidet. Også 

Lindesnes kommune bør inviteres til samarbeidet. 

 

Sak 77/22 Styrking av Regionalt næringsfond for østregionen - RNØ 

Vedtak: 

Representantskapet stiller seg bak henvendelsen til Agder fylkeskommune med sikte 

på å styrke Regionalt næringsfond for østregionene - RNØ. 

 

Sak 78/22 Aktuelle påvirkningssaker.  

  Status for arbeidet med sikte på firefelts vei mellom Bamble og Tvedestrand 

  Nestleder i representantskapet Marianne Landaas orienterte. 

Vedtak: 

  Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 79/22 Orientering om saker fra møte i kommunedirektørutvalget 30.november 2022. 

 Leder for kommunedirektørutvalget Harald Danielsen orienterer om sakene som har 

blitt behandlet herunder oppfølging av Datatilsynets vedtak og eventuelt samarbeid 

om oppmålingstjenester. 

 Ut over sakene som hadde blitt behandlet i kommunedirektørutvalget så informerte 

kommunedirektøren i Arendal kommune om at man har funnet fram til en løsning 

for flytting av Agder renovasjon fra Heftingsdalen til området ved Longum. Videre 

orienterte han om at kommunen har god dialog med Statsforvalteren i Agder om 

foreslåtte næringsareal i kommuneplanen, som det forelå innsigelse til, etter at det nå 

foreligger forbedrede analyser av naturverdier i områdene. Kommunen er derfor 

optimistisk i forhold til å kunne stille egnede arealer til rådighet for 

underleverandører til batterifabrikken. 

Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 80/22 Henvendelse fra Jobb Klar vedrørende PRO+.  

Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/E18-presentasjon-O-A-mote-091222.pdf
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Sekretariatsleder bes om i samarbeid med Åmli kommune og Jobb Klar om å 

kontakte Agder fylkeskommune og NAV Agder med sikte på å avklare om det 

finnes et grunnlag for å kunne iverksette prosjektet PRO+ som et 

samarbeidsprosjekt.  

Tilbudet skal være rettet mot ungdom som bor i kommuner som omfattes av Østre 

Agder-samarbeidet, og som hverken er registrert som arbeidssøker, arbeidstaker eller 

under utdanning. Intensjonen i prosjektet er aktivt å kontakte disse ungdommene 

med sikte på å kunne gi et tilbud innenfor rammen av PRO+ som omfatter botilbud 

ved tidligere internat ved Åmli videregående skole og jobbtrening ved bedrifter i 

regionen. 

 

Sak 81/22 Eventuelt 

 

Kontaktmøte med KS vedrørende tariff/debatthefte til KS. 

Vedtak: 

Sekretariatet gir KS Agder tilbakemelding om at representantskapet stiller tiden fra 

kl.08.30-09.30 på 20.januar til rådighet for drøfting av tariff/debattheftet til KS. 

 

Regionalt politirådsmøte 

Til representantskapsmøtet var det kommet informasjon om at det foreligger en 

konflikt mellom representantskapets planlagte møte 14.april og planer i regi av KS 

om en studiereise for ordførere på samme tidspunkt. 

Vedtak: 

Med bakgrunn i kollisjonene endres representantskapsmøtet til 24.mars. Agder 

politidistrikt kontaktes med sikte på å avklare om de har anledning til å gjennomføre 

politirådsmøte på denne datoen. 

Dersom dette lar seg gjøre så blir det representantskapsmøte fra kl.09.00-11.30. Det 

kalles i samråd med Politimesteren i Agder inn til regionalt politirådsmøte for Østre 

Agder-samarbeidet IPR fra kl.12.00-15.00. I politirådsmøtet ønsker samarbeidet at 

følgende punkt blir tema: 

 Politiets prioritering av forebyggende arbeid. 

 Samarbeid med kommunene med sikte på å skape forutsetninger for seriøst 

arbeidsliv. 

Risør kommune anmodes om å stille lokaler til rådighet for begge møter. 

 

  Oppnevning av representant til Regionalpolitisk industrigruppe 
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Vedtak: 

Ordfører Bjørn Gunnar Baas oppnevnes fra Østre Agder-samarbeidet IPR til 

Regionalpolitisk industrigruppe. 

 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder IPR 


