
 

 
 

 Regionalt politiråd 
  
 

Program 
 

Regionalt politiråd i Østre Agder, 
Risør Gamle Rådhus, fredag 24. mars 2023 

 
 

 

Dato  

 

Sted Ansvarlig  

Kl.11:30

-12:00 

Enkel lunsj Østre Agder-

samarbeidet IPR 
 

 

10 min Velkommen Leder for 

representantskapet i 
Østre Agder -

samarbeidet IPR 

20 min Innledning ved politimester Kjerstin Askholt 

og driftsenhetsleder Terje Gundersen, Agder 
PD 

Politimester 

Driftsenhetsleder 

30 min 
 

 

Lokal trusselvurdering fra politiet  Politiet  

30 min Rusforebyggende arbeid rettet mot ungdom – 
muligheter og begrensninger  

Politiet/kommunene 
 

 

   

30 min Prioriteringer innen det kriminalitets -

forebyggende arbeidet 

Politiet/kommunene 

 
 

30 min 
 

Samarbeid mellom kommunene og politiet 
med sikte på å skape gode forutsetninger for 

et seriøst arbeidsliv 

 
Politiet/kommunene 

   

Inn til 
30 min 

Oppsummering/avrunding 
 

Leder for 
representantskapet i 

Østre Agder -
samarbeidet IPR 

 
Møtereferent:  
Leder av regionrådet 
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Notater fra formannskapssamling 2.februar 2024 

 

Gruppearbeid – Felles formannskapssamling 
 

Oppgave A Forventninger: 
 

Bord 1  

Arbeidsmarked 

 Et arbeidsmarked for alle og spesielt de som står utenfor arbeidsmarkedet. Syns 
det er interessant at man kan komme inn på arbeidsmarkedet med korte kurs. 

 At det blir mulig å utnytte restarbeidsevne for de som ikke har full arbeidsevne.  

 At vi får et arbeidstilbud som ikke matcher etterspørselen. Mye vil måtte rekrutteres 
utenfor regionen. Spesielt gjelder dette kanskje kompetansearbeidsplassene.  

 At arbeidsmarkedet lever opp til kravene vi som lokalsamfunn har. Inkludering og 
det å utnytte restarbeidsevne.  

Kompetansebehov 

 Forventer at vi har et apparat som håndterer å levere det nødvendige 
kompetansebehovet.  

 70-75% vil jobbe med logistikk. Dette kan det kurses i på kort tid. NAV er en viktig 
aktør i dette. 

Levekår i regionen 

 Arbeid er rota til alt godt. Å heve sysselsettingstallene vil heve levekårene i 
regionen.  

 God oppfølging av de som står utenfor er viktig. 

Samhandling med resten av Agder 

 Det vil være et arbeidsmarked for hele regionen utenfor 8K.  

 Det Gjerstad la frem starter i 8K, men vil nok bli et Agderprosjekt. Samhandling i 
8K, men ingen dører er lukket.  

Gruppe 2 

 Vi har ikke nok arbeidskraft eller kompetanse i regionen- Folk må flytte hit 

 Samhandling med resten av Agder og også Kragerø/Grenland vil være nødvendig og viktig 

 Ny teknologi kan frigjøre arbeidskraft 

 Økt sysselsetting og kamp om arbeidskraften vil gi bedre levekår, men også risiko for stor 
lønns- og prisvekst og økt utenforskap for dem som faller utenfor 
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Gruppe 3: 

 Kraftsamle opp mot sentrale myndigheter når det gjelder alle områder. Mer 
samhandling. Snakke som ett «vi» ut. Ingen kommune klarer å løse utfordringene 
alene.  

 Østre Agder må møtes, og det er viktig at problemene settes på agendaen.  

 Storebror bør være «raus» 

 Nyttig med samlinger som dette der man kan snakke sammen om sentrale 
problemstillinger som dette.  

 Det er viktig at alle kommuner tenker sammen, for eksempel gjøre boligselskapet 
om til ett interkommunalt samarbeid, for å kunne se helheten i utviklingsarbeidet.  

 Ringvirkningene av etableringene er at det ett behov for personer med høy 
kompetanse, disse vil sannsynligvis ta med seg personer med lavere kompetanse, 
kan de komme inn i omorgsyrker? 

 Eldreomsorg må tenkes på en annen måte, samtidig som man ikke bygger ned 
skole og barnehage.  

 Vi må ikke glemme det eksisterende næringslivet.  

 Morrow kan være en god mulighet til å sette fokus på kollektivtransporten i hele 
regionen.  

Gruppe 4 

Arbeidsmarked i regionen 

 Trengs flere hoder og hender 

 Det kan bli en kannibalisering i arbeidslivet 

 Økt mulighet for de som står utenfor arbeidslivet 

 Redd for å miste en håndverkere som går over i de nye næringene 

 Kan de som er utenfor arbeid jobbe heltid? Skille mellom ufrivillig og frivillig deltid 

 Må tenke nytt ift. utdanning og omskolering 

 Vi må ikke glemme de virksomhetene som allerede er her 

Kompetansebehov: 

 Må tenke nytt ift. utdanning og omskolering 

 Vi må gå utenfor Agder for å skaffe kompetanse (worldwide) 

 Viktig å koble på UIA og Fagskolen som regionale kompetanseleverandører 

 Skolere «restarbeidsevnen» som finnes i befolkningen 

 Enklere godkjenning av utenlandske utdannelser 

Levekår i regionen 

 Skolere restarbeidsevne, se over 

 NAV må spille en vesentlig rolle 

 Må integrere nye landsmenn bedre enn tidligere 

 Kan levekårene for de lengst nede ved døra bli enda tøffere?   

Samhandling med resten av Agder 

 Avgjørende for å lykkes på flere større fellesområder 

Gruppe 5 

 Fokus på arbeidskraftreserven 
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Vi må gjøre dette til en vinn/vinn situasjon der må satse på en kraftig økning i 
yrkesdeltakelse/sysselsettingsgrad. Mennesker helt eller delvis utenfor arbeidslivet og 
deltidsarbeidende er en viktig målgruppe. På denne måten kan vi få gjort noe med en 
av de store levekårsutfordringene vi har. 

 Se utover Østre-Agder 

Dette er et Agder-prosjekt og fylkeskommunen må sterkt på banen. Bla. Kr.sand (som 
nærmeste storby) vil være aktuelt bosted for ansatte på Morrow (og Biozin). Det gode 
initiativet fra Gjerstad må tas videre med Agder f.k 

 Hvordan løse kompetansebehovet.  

Fagskole og Universitet må koples på for å forberede det kompetansebehovet som 
følger av etableringene. Også aktuelt å se på nye/flere linjer knyttet til de videregående 
skolene.  

Gruppe 6 

 Det blir ganske vilt. 

 En ny verden. 

 Det handler om å ha områder klare for å bygge boliger. 

 Det er for vanskelig å få lov fra Statsforvalteren til å utvikle noe. Vi forventer at 
Statsforvalteren skal legge mer til rette for at vi kan håndtere utviklingen. 

   Kompetansebehov 

 At utdanningsinstitusjonene leverer det som Morrows trenger av kompetanse. 

 Det er for teoribasert i grunnskolen og vdg-skole i dag. De svakeste teoretisk får 
ikke praksistilbud. 

 Må løfte status på yrkesutdanning og redusere teoridelen.  

 Mer valgfag på ungdomsskolen. 

 Vi må ha batteri og vindkraft inn i barnehagene. 

   Levekår i regionen 

 Innflytting av personer 30-50 år vil redusere demografiutfordringene. 

Bord 7 

 Kompetansebehov 

 Levekår i regionen 

 Samhandling med resten av Agder 

Innspill 

 Kommunikasjon og markedsføring noe av det viktigste. 

 Innhente erfaringer fra f.eks Skellefteå 

 Arbeidsmarked i regionen 
o Kan vi begrense konkurranse om arbeidskraft mellom de offentlige bedriftene 

 Kan vi samarbeide om «fordelingen» av ulike botilbud. Leiligheter ved vannet her, 
og romslige boliger der….. 

 Koordinering og samarbeid viktig 

 Welcome Hub/velkomstkontor 

 Oppvekst og utdanning må inn i «markedsføringsprosjekt» 

 Østre Agder bør være «stort nok» for et felles prosjekt 
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Gruppe 8 

 Mange nye mennesker 

 Mange nye ektefeller som kan jobbe i f eks omsorgsyrker 

 Bygge opp tjenestene i forkant 

 Kvalifisere innbyggere og arbeidstakere som allerede er i regionen 

 Fra utenforskap til innenfor i arbeidslivet 

 Bremse utflytting fra Østre Agder; distriktsvennlig (universitets-/høgskole)utdanning 

 Levende kulturliv med mange valgmuligheter 

 Distriktsvennlig fagskole, utenfor de store byene 

 Stort behov for helsefagarbeidere (Tvedestrand vgs har utdanningstilbud i dag) 

 Bekymrer vi oss nok for utviklingstrekkene? 

 Tørre å vise at fordelene med landsdelen, markedsføring av attraktiv region! 

 Variert arbeidsmarked, mer interessante jobber 

 Vi har god samhandling på tvers av regionen 

 Ny og bedre motorvei, Grenlandsbanen høyhastighetstog mellom Kristiansand og 

Oslo er realisert 

 Attraktive byområder, med urbant 

 
 

Oppgave B: Utfordringer: 
 

Gruppe 1  

«Den norske modellen» 

 Hvordan får vi folk til å bli? Viktig å vise totalpakken av fordeler. Vi har tilgang til 
både sjø og fjell, nesten uansett hvor du bor.  

 Vi må mobilisere frivilligheten og satse på kultur.  

 Barna må trives og mye skjer gjennom frivilligheten.  

 Det blir behov for helsetjenester, psykisk helse, fastleger mm.  

Hva må løses sammen med hele Agder 

 Beredskap, brann, politi, sykehus 

 Infrastruktur 

 Fiber, strøm  

 Rekruttering av fagpersonell  

 Vi må unngå konkurranse om sykepleiere, leger og helsepersonell mellom 
kommunene.  

Gruppe 2: 

 Må lykkes med «venstreforskyving» i innsatstrappa, og legge til rette for at innbyggerne: 
- Tar ansvar for eget liv 
- Tar ansvar for egen alderdom 

 Må ha en felles aktiv boligpolitikk, mange tilrettelagte boliger med «rullatoravstand» til alt 
slik at behovet for hjelp blir mindre. 

 Utviklingen går mot at de som kan kjøpe seg større velferd enn fellesskapet tilbyr vil gjøre 
det. 

 Vi bør vurdere inntektsavhengig betaling for velferdstjenester slik at de som kan betaler 
mer enn de som ikke kan  

 Det bør utarbeides felles arealregnskap for hele Agder 
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 Må fjerne planlagte arealer for fritidsbebyggelse 

Gruppe 3: 

 Kommunene er underfinansiert. Oppgaver blir sendt over til kommunene uten at det 
følger med finansiering.  

 Utfordringer i forhold til befolkningsvekst.  

 Søknader om frikommunestatus, er det noe som gjør at det blir ett a og b lag.  

 Østre Agder har ett potensiale med å spre ut litt flere blikk enn bare ordførere.  

 En barriere for å tenke samlet kan være skatteinngang, til syvende og sist er vi oss 
selv nærmest og tenker innbyggere til «vår» kommune. 

Gruppe 4 

Å leve sammen 

Kan vi forvente at den «norske modellen for felleskap» overlever? 

 Vi trenger mer internasjonal kulturforståelse 

 Vår skandinaviske modell kankomme under press? 

 Frivillighet og tillit er ikke like vanlig i utlandet? 

 

Hvilke utfordringer må løses sammen med hele Agder? 

 Strømforsyning 

 Forbedrede kommunikasjonsløsninger 

Gruppe 5 

 Bekymring for eksisterende virksomheter (lekkasje av arbeidskraft) 

 2.500 nye arbeidsplasser vil utfordre eksisterende næringsliv. Kan bli en tøff 
konkurranse om kvalifisert personell der det er fare for at de mindre aktørene 
kommer til kort. 

 Fokus på gode livsvilkår (frivillighet, gode kommunale tjenester, kulturtilbud 

 Det overordnede målet er tross alt at folk skal ha det bra og leve gode liv. 
Befolkningsvekst er i seg selv ikke noe mål dersom det ikke bidrar til dette. Fokus 
på hva som kreves for at folk skal kunne leve gode liv blir derfor viktig. Her inngår 
bla. mobilisering av frivillighet, kulturtilbud m.m 

 Hvordan møte klima og naturutfordringene  

 Klima og naturutfordringene går utenpå alt. Skal vi etablere 2.500 nye 
arbeidsplasser i regionen, må fokuset på dette være klart og tydelig fra dag en. 
Hvordan kan vi gjennomføre dette megaprosjektet slik at klima og miljø blir minst 
mulig skadelidende. 

Gruppe 6 

Å leve sammen 

 Å tenke stort nok. Vi bruker for mye tid på bagateller og detaljer i dag. 

 Vi må markedsføre oss felles. 

 Kollektivtilbudet må følge med. Er viktig for ungdom og familier med ungdom. 

Gruppe 7 

 Kan vi forvente at den «norske modellen for felleskap» overlever? 
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 Hvilke utfordringer må løses sammen med hele Agder? 

Innspill 

 Hva med dugnad og foreldrearbeid 

 Igjen – Welcome hub – kanskje med flere lokasjoner 

Gruppe 8 

 Alle de nye som har kommet til regionen er velkomne 

 Alle tar del i engasjement og aktiviteter 

 Welcome hub for nordmenn 

 Velkommen til Agder for alle! 

 Den norske modellen lever! Dvs allmenskole og offentlig helsevesen 

 De private har en fordel av på være «lettbeint» mht etableringa av tjenestetilbud 
som skole/barnehage/helse 

 De offentlige tilbudene er en kulturell smeltedigel 
 
 

C. Mål for framtiden 

 

Østre Agder om 10-20 år 

Gruppe 1 

 Bedre levekår blant grupper som trenger det. Ikke mer til de som har mest. Likere 
levekår.  

 Vi må slutte å ønske mer av det vi allerede har? Et grønt skifte bør vel bety et skifte 
i hvordan vi lever. 

Gruppe 2: 

 Det må stimuleres aktivt til boligbygging slik at det ikke oppstår stor boligmangel, og 
dermed et prisnivå som kan forsterke sosiale ulikheter i regionen. 

 Benytte kommunenes oppgave med bosetting av flyktninger fra Ukraina som en 
anledningen til aktiv boligbygging i kommunal regi for å øke boligmassen i regionen.  

 Ha stort fokus på risikoen for økte sosioøkonomiske forskjeller. 

 Må i gang med et prosjekt som innspillet fra Gjerstad nå! Dette må håndtere alle 
problemstillingene som har blitt løftet frem på samlingen 

 Boliger 
- Kompetanse 
- Markedsføring/ omdømme/ informasjon 
- Kulturtilbud 
- Økt behov for tjenester (helse/ omsorg, skole, barnehage etc) 
- Annen infrastruktur 

- Kollektivtilbud 

Gruppe 4 

 Vi trenger dugnad og visjon for å få dette til 

 Vi må få til fortetting 

 Skjønner innbyggerne hva som skjer – enormt infobehov 

 Hvis vi lykkes har vi skapt en stor merverdi for hele Agder 
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 Forventningsavklaring ift. våre innbyggere i framtiden er svært viktig 

 Vi forventer at vi har klart å skaffe nok areal til bolig og næring på en bærekraftig 

måte 

Gruppe 6 

 At vi lykkes med å få arbeiderne til å bli boende her, og at de ikke blir ukependlere. 

 At vi greier å tilrettelegge for de som kommer for å bygge fabrikken. 

 Vi må handle i fellesskap nå. 

 Vanskelig å få ressurser i kommunene til utvikling, dvs til administrasjon, for det er 
tjenestene som prioriteres. 

 Det kreves politisk endringsvilje for å prioritere utvikling. 

Gruppe 8 

 

 Vi utnytter at vi er i en variert region med tilbud til alle! 

 Agder er mangfoldsregionen! 

 Vi tok ansvar for det grønne skiftet 
 

















Møte mellom Østre Agder-samarbeidet og begravelsesbyråer i samarbeidsregionen 

22.november 2021.  

 
Fra byråene så møtte det representanter for Slaatene, Konnestad, Conradi og Himle. På grunn av 

manglende oversikt hos Østre Agder så var Hellerdal dessverre ikke invitert. 

Byråene peker på at også kommunene Lillesand og Birkenes har behov for kremasjonsløsning. 

Kommunene bør ta inn over seg at opparbeiding drift og vedlikehold knyttet til en kistegrav over en 

20 års periode beløper seg til 12.000-14.000 kroner. Denne store kostnaden avspeiler seg i dag ikke i 

betalingsmodell for ulike begravelsesløsninger. 

Strengere HMS-regler vanskeliggjør gjenbruk av graver. Særlig kistegraver der plast har vært benyttet 

fra 1970-tallet representerer en stor utfordring i HMS-sammenheng. Deler av kirkegårder tas derfor 

ut av bruk i mange kommuner. Ingen kommuner i vår region har planer for å sanere graver med 

HMS-utfordringer. Blant annet Åmli har sperret et område på kirkegården. Sperrede områder kan 

benyttes til urner. 

Den avdøde eies av de pårørende. Manglende lovverk er en utfordring. Byråene har ingen 

forpliktelser knyttet kjølekapasitet. De peker også på at urnenedsettelser burde håndteres bedre. 

Pårørende med lang reisevei kan ikke få ordnet dette på kveldstid eller i helger. 

NAV er forpliktet til å dekke transport av kister til krematorium. En enkelt transport fra Vestfold 

krematorium i Sandefjord til Arendal kan beløpe seg til om lag kr.9.000. 

Tore Konnestad sitter på dokumentasjon på nye elektriske kremasjonsløsninger som han kan dele. 

Begravelsesbyråene opplever at interessen for bruk av kremasjon øker hele tiden, men at dagens 

betalingsordning virker som et hinder. I tilfeller der NAV bidrar til å dekke gravferd så dekkes ikke 

kremasjon. Derfor kan mennesker som ønsker kremasjon, men som ikke har økonomisk evne 

oppleve at dette blir umulig. 

Selv om det ligger et inntektsgrunnlag i lang transport for byråene så er de alle opptatt av at regionen 

får et lokalt kremasjonstilbud. Lange transporter av kister er ikke ønskelig hverken av etiske hensyn 

eller av miljømessige hensyn. 

En særlig utfordring er flere og store kister. De aller største må helt til Alfaset i Oslo. 

Begravelsesbyråene mener at tomt til et krematorium vil kunne finnes i mange kommuner. I møtet 

ble nevnt kraftverkstomta ved Fjæreheia i Grimstad som ett alternativ. Også i Tvedestrand, Froland 

og Lillesand er det pekt på aktuelle tomtealternativ. 

Det er ønskelig at kommunene står for utbygging av et krematorium, men hvis dette ikke lar seg 

gjøre så kan Konnestad vurdere å stå for dette mot en garanti for at kommunene kjøper tjenesten for 

en avtalt periode. I en utbygging er alle enige om at kjøle og frysekapasitet er en viktig faktor for 

arbeidsmiljø, etiske hensyn og beredskap. 

Byråene er i fellesskap innstilt på å belyse regionens behov for krematorium. 
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