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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 kommunedirektørutvalg 

 

Referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR fredag 20.januar 2023.  

 Tid  

Møtet ble avholdt i Arendal kultur- og rådhus - Bystyresalen. Fredag 20.januar 2023 
kl.09.30-14.15  

 

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 ordfører Per Kristian Lunden - 

Risør kommune. 

Opposisjonsleder i Arendal bystyre Geir Fredrik Sissener møtte ikke. 

Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen og leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten 

møtte. 

Som observatører møtte fra Østre Agder kommunedirektørutvalg: 

Jarle Bjørn Hanken - Tvedestrand, Bo Andre Longum - Froland, Ole Petter Skjævestad - Vegårshei, 

Per Gunnar Johnsen - Gjerstad og Trond Aslaksen - Risør.  

Inger Hegna – Arendal hadde meldt forfall og for henne møtte Anne Cathrine Haugland. Magnus 

Mathisen – Grimstad hadde meldt forfall. Christina Ødegård – Åmli møtte ikke. 

Fylkesdirektør Anita Henriksen møtte. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm 

Under kontaktmøtet med Østre Agder næringsforum møtte: 

Leder Ole Andreas Liljedahl Sandberg - Arendal, Anne Kristine Brandsdal - Åmli, Anne Torunn 

Hvideberg - Tvedestrand, Ole Tom Tjuslia - Froland, Bodil Slettebø – Grimstad, Rune Hagestrand - 

Gjerstad, Torleiv Momrak – Agder fylkeskommune. 

Kåre Andersen – Arendal hadde meldt forfall. Fra Risør møtte påtroppende næringssjef Einar 

Brønlund. 
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Før det ordinære representantskapsmøtet ble det avholdt kontaktmøte med Østre Agder 

næringsforum. Utviklingsleder næring og samfunnsutvikling Siri Asdal i sekretariatet presenterte 

pågående satsinger der forumet deltar. 

Videre under møtet hadde ordfører, kommunedirektør og næringssjef i Gjerstad påtatt seg et ansvar 

for å presentere en skisse til et felles prosjekt for å møte utfordringer og muligheter knyttet til 

etableringen av Morrow Batteries og Biozin. Dette gjorde de gjennom å holde en felles presentasjon 

overfor representantskapet. 

Under overskriften Green deal Agder presenterte de rammene for strategiplan for framtidig 

næringsutvikling i vår region. De ser for seg et samhandlingsprosjekt der målet er at alle skal tjene 

på å gå sammen. De mener det er nødvendig å stå sammen for at Østre Agder skal klare å håndtere 

en stor og rask befolkningsvekst. Satsingen må bygge på en ambisjon om å bidra til felles 

markedsføring av regionen – boligutvikling – styrket infrastruktur.  

For å skissere rammer for en slik felles satsing foreslår de at det etablere et hurtigarbeidende adhoc-

utvalg sammensatt på tvers av administrasjon og politisk ledelse. Kommunene må være forberedt på 

å avsette tilstrekkelige ressurser til gjennomføringen av satsningen.  

Sakliste: 

Sak 01/23 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 9.desember 2022 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 02/23 Nedsettelse av adhoc-utvalg for å utarbeide skisse til prosjekt for felles 

samfunnsutviklingsinnsats knyttet til store industrielle etableringer i området som 

omfattes av samarbeidskommunene. 

Jfr Gjerstad kommunes presentasjonen i kontaktmøtet mellom Østre Agder 

næringsforum og representantskapet.  

Vedtak: 

Representantskapet ønsker iverksatt et felles prosjekt med sikte på at de åtte 

kommunene skal bidra til å løse utfordringer og ivareta muligheter knyttet til store 

næringsetableringer i regionen. 

Til å utarbeide et prosjektforslag nedsettes det et hurtigvirkende adhoc-utvalg etter 

forutgående behandling i kommunedirektørutvalget 8.februar og i representantskapet 

17.februar.  

Sekretær for adhoc-utvalget skal være utviklingsleder Siri Asdal. Arbeidsgruppen 

inviterer representantskapet til å følge prosessen via regelmessige teamsmøter og 

presentasjoner i representantskapsmøter. Adhoc-utvalget skal legge fram sitt forslag 

senest 20.april 2023.   

Før eventuell iverksetting av et felles samfunnsutviklingsprosjekt skal prosjektet 

forankres i bystyrer/kommunestyrer i de samarbeidende kommuner.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Kontaktmote-Naering-Rep.skap-200123-uten-tekst.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/green-deal-agder-ver1901.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-221209.pdf
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Representantskapet er forberedt på å avholde et ekstra møte 28.april ved Arendal 

havn – Eydehavn relatert til oppfølging av et eventuelt fellesprosjekt. 

 

Sak 03/23 Henvendelse fra Sørlandet sykehus HF ved direktør Nina Mevold til kommunene 

vedrørende etablering av en politisk referansegruppe for å styrke kontakten med 

kommunene. 

 Vedtak: 

 Østre Agder-samarbeidet IPR anbefaler at partnerskapsmøtet i eksisterende 

samhandlingsmodell benyttes som referansegruppemøter. 

 Østre Agder-samarbeidet IPR ber sykehusdirektøren om å vurdere om styret for 

Sørlandet sykehus HF og representant for Statsforvalteren i Agder bør delta på 

møtene. 

 Østre Agder-samarbeidet IPR legger til grunn at Arendal kommune som 

vertskommune for Sørlandet sykehus HF i Arendal er representert i 

referansegruppen.  

Som representant for Østre Agder-samarbeidet IPR velges ordfører i Grimstad 

kommune Beate Skretting. 

Sykehusdirektør Nina Mevold inviteres til representantskapets møte 17.februar 2023. 

 

Sak 04/23  Forslag til sammenslåing av Aust-Agder revisjon IKS og Kom.Rev Sør IKS som 

skal videre til behandling i kommunestyrer/bystyrer. 

Leder for Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke og representantskapsle-

der Per Kristian Lunden redegjorde for prosessen bak rapporten og deres anbefa-

ling i forhold til å iverksette forslagene derfra.  

 

Vedtak: 

Representantskapet anbefaler at følgende formulering innarbeides i kommunenes 

vedtak: 

X bystyre/kommunestyre ber representantskapet i det nye selskapet ta initiativ til at 
innskuddskapitalen (driftskapital ved oppstarten) tilbakebetales kommunene innen 
utgangen av 2023. 

Med bakgrunn i at det foreligger en uavklart økonomisk forpliktelse knyttet til 

pensjon i Aust-Agder revisjon IKS, så bør behandlingen i kommunestyrer/bystyrer 

avvente en avklaring av disse forhold.  

Når en slik avklaring foreligger så anbefaler representantskapet de folkevalgte å gå 

inn for en sammenslåing av virksomhetene.  
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Sak 05/22 Høringsprosesser vedrørende Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033 og 

Regional plan for senterstruktur og handel i Agder.  

 Ingvild Møgster Lindaas og Manuell Birnbrich som er sekretærer for planarbeidene 

deltok på vegne av Agder fylkeskommune. De holdt to presentasjoner - Regional 

plan for mobilitet og en for Regionplan plan for senterstruktur og handel. Disse er 

tilgjengelig her. 

 Vedtak: 

Representantskapet takker for orienteringene og ber om å få et forslag til uttalelse til 

de to planene under representantskapsmøtet 17.februar der det legges vekt på 

følgende punkt: 

- Regional plan for mobilitet 

 Kollektivløsninger sett i perspektiv av endrede behov relatert til omfattende 

næringsutbygginger. Vurdere pilotprosjekt for utprøving av nye løsninger 

relatert til pågående næringsutvikling. 

 Tilpassing av veinettet ut fra næringslivets endrede behov. 

 Sammenheng mellom Regional plan for mobilitet og eksisterende ATP-pla-

ner for ulike deler av Agder. 

 

- Regional plan for senterstruktur og handel 

 Tiltak for å bidra til å dekke arealbehov gjennom endret bruk av eksisterende 

utbyggingsområder.  

 Krav til arealeffektivisering. 

 Sikre at planen blir et fleksibelt verktøy for samfunnsutviklingen i Agder. 

 Planen må forholde seg til at turismen i landsdelen er en viktig premiss for 

utvikling av servicenæringene.  

 

Sak 06/22 Aktuelle påvirkningssaker.  

Felles regionalpolitisk uttalelse fra Agder til kriterier og støtteordning for Utsira 

Nord. 

og  

Felles regionalpolitisk uttalelse til kvalitative prekvalifiserings-kriterier og auksjons-

modell for Sørlige Nordsjø II. 

 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering   

https://agderfk.no/_f/p1/i47c856dd-fc4c-47a7-a22e-f62055897b50/horingsforslag_regional-plan-for-mobilitet-for-agder-2023-2033.pdf
https://agderfk.no/_f/p1/icfa6ba82-f842-4e62-9d9a-e3e6eac1b707/horingsforslag_regional-plan-for-senterstruktur-og-handel-i-agder.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/230120_Presentasjon-Ostre-Agder_Mobilitetsplanen-og-senterstrukturplanen.pdf
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Sak 07/23 Orientering om arbeidet med eieravtale for Østre Agder interkommunale helsebygg 

IKS som omfatter lokaler for Arendal kommunale legevakt, Østre Agder KØH og 

for kommunal avklaringsavdeling. 

 Vedtak: 

 Representantskapet ber om at det gjøres følgende endring i §2 4.avsnitt: 

Som det fremgår av selskapsavtalens § 4 er selskapets formål å stille lokaler til 

disposisjon for deltakerkommunenes kommunale tjenester knyttet til helseformål, og 

alt som hermed står i forbindelse med dette. Dersom disponering av arealer i bygget 

endres vesentlig, kan det medføre endring i deltakerkommunenes eierforhold. En slik 

endring forutsetter endring av selskapsavtalen, som krever tilslutning av eierne 

gjennom beslutning i de respektive kommunestyrer/bystyre, jfr. Selskapsavtalen § 

18.  

Ut over denne presiseringen anbefalinger Representantskapet i Østre Agder-

samarbeidet IPR forslaget til selskapsavtale. 

 

Sak 08/23 Kartlegging av egnede arealer for solenergi – henvendelse fra Kristiansandsregionen 

IPR. 

Vedtak: 

Østre Agder-samarbeidet IPR anbefaler at kommunene i sin framtidige 

arealforvaltning gjennom kommuneplanens arealdel legger til rette for planer for 

solenergi, men at dette skal skje som en del av kommunenes samlede 

arealforvaltning der også hensyn til naturverdier og behov for arealer til utbygging 

av næringsliv, infrastruktur og boliger sees i sammenheng. 

Hvis kommunene har planavklarte arealer som egner seg for bruk til solenergi så er 

det positivt om slike planer kan realiseres. 

    

Sak 09/23 Orientering om saker fra møte i kommunedirektørutvalget 11.januar 2023. 

 Nestleder for kommunedirektørutvalget Jarle Bjørn Hanken orienterte om sakene 

som ble behandlet 11.januar.  

Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 10/23 Eventuelt 

Flytting av planlagt representantskapsmøte 3.november grunnet kollisjon med 

Høstkonferansen i regi av KS Agder. 

Vedtak: 
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Det planlagte representantskapsmøtet utsettes til fredag 10.november.  

Status for planlagt formannskapssamling 2.februar 2023. 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner programmet, men åpner for at det gjøres en endring 

slik at det kan orienteres om prosjektforslaget fra Gjerstad kommune. 

Støtte til planer for nytt servicebygg for Vegårshei Bygdetun.  

Vedtak: 

Styret for Østre Agder–samarbeidet IPR stiller seg bak og anbefaler planene for 

etableringen av «Skogbrukets Hus» på Vegårshei Bygdetun. 

                 Prosjektet er i tråd med hovedmål og satsingsområder i Regionplan Agder 2030. 

 

    

 

For leder i Østre Agder representantskap ordfører Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder 

 


