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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 17.februar 2023.  

 Tid  

Møtet ble avholdt i Vegårshei kommunehus - kommunestyresalen. Fredag 17.februar 
2023 kl.09.00-13.00  

 

Til stede i representantskapsmøtet: 

Medlemmer:  

Nestleder ordfører Marianne Landaas - Tvedestrand kommune, ordfører Bjørn Gunnar Baas - Åmli 

kommune, ordfører Steinar Pedersen - Gjerstad kommune, ordfører Ove Gundersen - Froland 

kommune, ordfører Beate Skretting - Grimstad kommune, ordfører Per Kristian Lunden - Risør 

kommune og opposisjonsleder i Arendal bystyre Geir Fredrik Sissener. 

Leder ordfører Robert Cornels Nordli - Arendal kommune hadde forfall og for han møtte 

varaordfører Terje Eikin. Ordfører Kjetil Torp - Vegårshei kommune hadde forfall og for han møtte 

varaordfører Gunn Olsen. 

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

Bjørn Robstad. Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten hadde meldt forfall. 

Som observatører møtte fra Østre Agder kommunedirektørutvalg: 

Bo Andre Longum - Froland, Ole Petter Skjævestad - Vegårshei, Christina Ødegård – Åmli, Per 

Gunnar Johnsen – Gjerstad, Magnus Mathisen – Grimstad og Trond Aslaksen – Risør. 

Inger Hegna – Arendal hadde meldt forfall og for henne møtte kommunalsjef Anne Grete 

Ødegården. 

Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand hadde meldt forfall.  

Fylkesdirektør Anita Henriksen hadde meldt forfall og for henne møtte fylkesdirektør Ola Olsbu. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm 

Nestleder Marianne Landaas ledet møtet. 

Under behandlingen av sak 12/23 møtte Hilde Bergersen og Kjell Sverre Drange fra AKT. 

Under behandlingen av sak 13/23 så deltok Megan E.S. Strand fra Impact Hub Agder og Brit Maria 

Marcussen fra næringsavdelingen i Arendal kommune. 
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Sakliste: 

Sak 11/23 Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 20.januar 2023 

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 12/23 AKT (Agder kollektivtrafikk) – arbeidet med nye kontrakter med mer  

Fra Agder kollektivtrafikk møter Hilde Bergersen og Kjell Sverre Drange som 

orienterte om endringer som kommer som konsekvens av ny kontrakt, båtavtale i 

Tvedestrand og avtaler om drosjetransport. I dialogen mellom representantene fra 

AKT ble det påpekt et potensial for felles ladepunkt for busser og tunge kjøretøy. 

(presentasjonen fra AKT foreligger ikke ved utsendelse av utkast til referat. Denne 

ettersendes straks den foreligger) 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 13/23 Møte med Welcome Hub Agder 

Brit Maria Marcussen fra næringsavdelingen i Arendal kommune orienterte om 

hvorfor Arendal kommune har valgt å satse på denne virksomheten. Hun kom i sin 

presentasjon inn på rollefordelingen mellom Relocation Agder som er lokalisert til 

Kristiansand og Welcome Hub Agder som er lokalisert til Arendal 

Fra virksomheten orienterte Head of Operations Megan E.S. Strand om utviklingen 

av virksomheten og erfaringer de får i kontakt med særlig ektefeller til internasjonalt 

rekruttert arbeidskraft, men også nordmenn og kvinner uten tilknytning til landsdelen 

møter utfordringer. 

Welcome Hub Agder vil på et senere tidspunkt kontakte hver kommune i Østre 

Agder for å avklare om de har interesse for samarbeid på feltet. Det er allerede 

etablert kontakt med Åmli kommune. 

Vedtak: 

Representantskapet vil understreke viktigheten av det arbeidet som er igangsatt i regi 

av Arendal kommune, Impact Hub Agder og Arendal næringsforening. 

Samarbeidskommunene oppfordres til å knytte kontakt med den nye virksomheten 

for å informere virksomheter i egen kommune om det etablerte tilbudet. 

Sak 14/23  Forslag til program for felles politirådsmøte 24.mars 2023. 

Vedtak: 

Representantskapet ønsker at punktene lokal trusselvurdering og seriøst arbeidsliv 

kortes ned hver med ti minutter for å få anledning til å drøfte konsekvensene av 

konsentrasjon av barneverninstitusjoner i Østre Agder med politimesteren. Ut over 

dette godkjennes programmet. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-230120.pdf
https://www.welcomehub.no/
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/pres-rep-230217-naeringsavdeling.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/pres-rep-230217-impact.pdf


Møtereferat 
 
 

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

Leder i representantskapet og sekretariatsleder anmodes eventuelt i samarbeid med 

Terje Gundersen fra politiet om å forberede en uttalelse rettet mot nasjonale 

myndigheter knyttet til behov for styring/konsesjon for etablering av 

barneverninstitusjoner. 

Sak 15/22 Erfaringer med felles formannskapssamling 2.februar 2023 ved fagskolen i 

Grimstad.  

 Nestleder Marianne Landaas oppsummerer sine erfaringer. Hver ordfører fikk 

anledning til å gi tilbakemelding på hvilke reaksjoner de har mottatt. 

 Vedtak: 

Representantskapet er tilfreds med det gode oppmøtet og engasjementet fra 

deltakerne. Østre Agder-samarbeidet IPR takker Agder fylkeskommune for at vi fikk 

anledning til å benytte de fine nye lokalen ved Agder fagskole i Grimstad. 

Representantskapet ønsker følgende endringer ved framtidige samlinger 

 Om det lar seg gjøre bør arrangementet starte fra morgenen. 

 Mer gruppearbeid 

 

Sak 16/23 Avslutning av utredningsprosess knyttet til utredning av et felles krematorium for 

samarbeidskommunene. 

Representantskapet drøftet saken og må ut fra dagens økonomiske situasjon forholde 

seg til at det ikke er rom for å etablere et krematorium slik kommunedirektørene 

konklusjon er. Sekretariatet fikk signaler om at saken skal kunne tas opp på nytt hvis 

kapasiteten ved krematoriene i Kristiansand og i Skien presses og hvis andelen av 

kremasjoner fortsetter å øke. 

Vedtak: 

Representantskapet tar kommunedirektørutvalgets vurdering vedrørende eventuell 

fellesløsning for krematorium til etterretning. Representantskapet legger til grunn at 

kommunenes økonomiske situasjon ikke tilsier at en arbeider videre med planer for 

et kremasjonstilbud i regionen nå. 

 

Sak 17/22 Aktuelle påvirkningssaker.  

Erfaringer med samrådsmøtet med ledelsen ved Sørlandet sykehus HF 

Vedtak: 

Representantskapet har avtalt å møte direktøren ved Sørlandet sykehus på teams 

24.mars. Det er ønskelig at samhandlingskoordinator Harry Svendsen involveres i 

forberedelsen av dette møtet. 

Under møtet anmoder representantskapet direktøren om å klargjøre intensjonene bak 

samrådingsmøtene. 
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Leder for representantskapet klargjør ordføreres dilemma som representant for 

kommunestyrer/bystyrer og Østre Agder-samarbeidet under samrådingsmøter. 

    

Sak 18/23 Orientering om saker fra møte i kommunedirektørutvalget 8.februar 2023. 

 Sekretariatsleder orienterte om sakene som var behandlet i 

kommunedirektørutvalget. Etter avtale gjøres orienteringen fra daglig leder for Aust-

Agder  utviklings og kompetansefond tilgjengelig for medlemmene i 

representantskapet.  

Vedtak: 

 Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 19/23 Eventuelt 

Østre Agder-samarbeidet IPR invitert til kontaktmøte med fylkesutvalget 

14.mars 2023. 

Ordfører i Froland Ove Gundersen og sekretariatsleder deltar eventuelt sammen med 

leder i representantskapet under møtet. 

Anmodning om kontakt fra grenlandsregionen 

Grenlandsregionen ønsker å møte kommunene i Østre Agder-samarbeidet for å 

drøfte saker av felles interesse – herunder behov for en ny hovedoverføringslinje. 

Vedtak: 

Representantskapet ber om at tidspunkt for en samling avtales. 

   Samtaler om endringer i kommunestruktur 

Risør kommune har tatt et initiativ overfor de fire andre kommunene i øst med sikte 

på å drøfte eventuelle endringer i kommunestruktur. Kommunene Åmli og Vegårshei 

har signalisert at dette ikke er av interesse for dem. Gjerstad, Risør og Tvedestrand er 

innstilt på videre drøftinger. 

Status for E18 prosjektet i vårt område 

Avklaring av trase mellom Tvedestrand og Risør foregår for fullt med sikte på valg 

av linje. Klima og miljøhensyn tillegges stor vekt og derfor vil dagens trase i 

hovedsak følges. Detaljkartlegging utføres i sommer. Vedtak av reg.plan vil først 

skje i nytt kommunestyre etter valget. 

Konsekvenser av nedleggelse av Vitalis helse    

Bortfall av kontrakter med det offentlige medfører at denne virksomheten legges 

ned. Det kan komme til å få vesentlige konsekvenser for andre deler av helsetilbudet. 

Representantskapet ber om at det forberedes en sak knyttet til dette som kan 

behandles i neste representantskapsmøte. Sekretariatet sammen med Gjerstad 

kommune forbereder saken. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/AUST-AGDER-UTVIKLINGS-OG-KOMPETANSEFOND-pdf.pdf
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Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder 

 


