Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Arendal 24.oktober 2016

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 21.oktober 2016 i
lokalene til Lisand industrier i Tvedestrand.
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Reidar Saga, Åmli
kommune, ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune, opposisjonsleder Anders
Kylland – Arendal kommune, ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, ordfører Inger
Løite, Gjerstad kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.
Ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune og for han møtte varaordfører Per
Svenningsen. Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for han
møtte varaordfører Terje Eiken
Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet.
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte.
Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Tone Marie
Solheim, Grimstad, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Harald Danielsen, Arendal, Jarle
Bjørn Hanken, Tvedestrand og Torill Neset, Gjerstad.
Willy Hægeland, Froland, hadde forfall.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm
Avdelingsdirektør Per Salve Salvesen fra NAV Aust-Agder deltok under behandlingen av
sak 62/16.
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal i Østre Agder og planlegger Tonje Berger Ausland fra
Gjerstad deltok under behandlingen av sak 63/16.
Under behandlingen av sak 64/16 deltok konstituert daglig leder for IKT Agder Else M.
Munthe Skjellum og enhetsleder for DDØ Rune Johansen.
Under behandling av sak 66/16 deltok leder av arbeidsgruppen for miljø og klima i
oppfølging av Regionplan Agder Hans Fløystad fra Aust-Agder fylkeskommune.

SAKLISTE:
Sak 61/16

Godkjenning av referat fra styremøtet 16.09.2016
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 62/16

Satsningen Myndige NAV-kontor
Avdelingsdirektør Per Salve Salvesen orienterte om satsning.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 63/16

Uttalelse til KVU for Grenlandsbanen
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal presenterte hovedinnholdet i de
utredningene Østre Agder har fått utarbeidet hos Analyse & Strategi AS
vedrørende potensialet knyttet til ny stasjon på Brokelandsheia.
Vedtak:
1.
Styret i Østre Agder støtter anbefalingene i foreliggende
konseptvalgutredning (KVU) for en framtidig Grenlandsbane som innebærer
sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, med merknaden som
følger i punkt 2. Det er viktig at landsdelen nå får realisert Grenlandsbanen.
2.
Styret mener at KVUens vurdering av etablering av en stasjon på
Brokelandsheia ikke er tilstrekkelig utredet i den foreliggende KVU-rapport.
Derfor har styret i Østre Agder på eget initiativ bestilt en tilleggsanalyse for
markedseffektene av å etablere stasjon på Brokelandsheia. Her er det lagt til
grunn en mer realistisk framskrivning av utvikling i innbyggertall og
arbeidsplasser, i – og rundt Brokelandsheia. I vedlagt studie underbygges det
hvordan Brokelandsheia har forutsetninger for å fungere som et regionalt
knutepunkt for omstigning av reisende fra Østre Agder. Våre analyser viser at
grunnlaget for etablering av Brokelandsheia stasjon har et langt større
markedspotensial og er derved langt mer lønnsom enn det som fremgår av
KVU en. Toget viser seg også å være et meget konkurransedyktig alternativ
for reisende fra hele regionen til arbeidsplasser i Grenland, og på tjeneste- og
fritidsreisesegmentet til Oslo. Styret forventer at den nye analysen vurderes
grundig før det trekkes konklusjoner på grunnlag av KVU-arbeidet i forhold
til hvor en framtidig hovedstasjon lokaliseres.
Styret anmodet sekretariatet om å oversende utredningene fra Analyse &
Strategi as til Aust-Agder fylkeskommune og til stortingsrepresentantene fra
Agder.

Sak 64/16

Orientering om status for utredningsarbeidet knyttet til sammenslåing
av DDØ og IKT Agder.
Konstituert daglig leder ved IKT Agder Else M. Munthe Skjellum og
enhetsleder for DDØ Rune Johansen redegjorde for utredningen, samt
forslaget til tidsplan for videre prosess og forslag til vedtak i virksomhetenes
styrende organ.
Nestleder Kirsten Helen Myhren la fram følgende forslag til vedtak:
1. Styret beklager at utredningsarbeidet ikke er politisk forankret og at
rapporten er begrenset til kun å peke på positive effekter ved kun
sammenslåing. Rapporten fremstår dermed lite balansert med tanke på
effekter som også kan oppnås ved tettere samarbeid.
2. Det legges til grunn at prosessen videre belyser både styrker og
svakheter ved dagens samarbeid, samt fordeler og ulemper for hver av
virksomhetene med tanke på sammenslåing eller samarbeid. Det må legges
opp til en bred involvering av både de som mottar IKT-tjenester og de ansatte
som leverer dem.
3.
Fylkes-, by- og kommunestyrene i samarbeidene, skal få en reell
mulighet til å beslutte om de ønsker å: a) fortsette dagens ordning b) kjøre en
prosess hvor formålet er samarbeid mellom virksomhetene, eller c) kjøre en
prosess hvor formålet er sammenslåing av virksomhetene. Straks forhold i
punkt 2 er kartlagt, skal det legges frem en sak til politisk behandling hvor de
tre alternativene er grundig vurdert.
4. Dersom det legges til grunn at antall arbeidsplasser i hver kommune
tilsvarer pendlermønsteret i samfunnsanalysen, vil 17 arbeidsplasser for
Vegårshei, utgjøre ca 3 % av arbeidsplassene i kommunen. En tilsvarende
reduksjon i de øvrige kommunene ville utgjort 553 arbeidsplasser for
Arendal, 209 for Grimstad, 68 for Risør, 63 for Tvedestrand, 33 for Froland,
21 for Gjerstad og 17 for Åmli. Å flytte arbeidsplassene i DDØ ut av
Vegårshei kommune, vil helt klart ha en negativ betydning for kommunen og
områdene rundt, med tanke på færre kompetansearbeidsplasser i østre del av
regionen.
5. Dersom prosessen ender med vedtak om sammenslåing av DDØ og IKT
Agder, skal den nye virksomheten plasseres øst i regionen, ettersom de største
byene har en betydelig større andel av arbeidsplassene i vårt felles bo- og
arbeidsmarked allerede i dag.
Forslag til ble forkastet med 8 mot 1 stemme.

Dernest ble det stem over følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:
Styret tar orienteringen om det pågående prosessen med sikte på å slå
sammen DDØ og IKT Agder til etterretning og legger til grunn at prosessen
videre blir ivaretatt av de styrende organer for de to virksomhetene. Det
forutsettes at den videre prosess forankres politisk i den enkelte
kommune/fylkeskommune.

Sak 65/16

Oppfølging av Regionplan Agder – Strategisk notat KLIMA.
Hans Fløystad fra Aust-Agder fylkeskommune vil presenterte notatet som
fulgte innkallingen.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 66/16

Forslag til budsjett for 2017 og føringer for handlingsprogramperioden
Vedtak:
Styret godkjenner budsjettforslaget for 2017. Videre vil styret legge til grunn
føringene for påfølgende år i handlingsprogrammet i det omfang
medlemskommunene ønsker de ulike satsningene iverksatt.

Sak 67/16

Evaluering av prosjektet med felles ehelse og velferdsteknologikoordinator og videreføring av satsningen gjennom etablering av en
felles medarbeider for kommunene på feltet.
Vedtak:
Styret anbefaler overfor medlemskommunene at satsningen på ehelse- og
velferdsteknologi videreføres. Satsningen forutsetter årlige bidrag fra
kommunene til finansieringen av stillingen. Styret anbefaler at det i alle de
deltakende kommuner skal etablere lokale ehelseutvalg for å sikre at alle får
fullt utbytte av satsningen.

Sak 68/16

Arbeidet med evaluering av Østre Agder
Styreleder redegjorde for arbeidsgruppens arbeid så langt herunder
hovedtrekkene i hvordan en vil foreslå å legge opp arbeidet. Gruppen vil
legge fram sitt forslag til mandat for evalueringen i styremøtet 11.november.

Sak 69/16

Drøfting av behovet for en felles uttalelse fra Østre Agder til En ny
region Agder?
Vedtak:

Styret i Østre Agder finner det riktig at hver enkelt kommune gir uttalelse til
dette forslaget.
Sak 70/16

Eventuelt
Åpenhet i prosesser innenfor rammen av Østre Agder
Ordfører Kirsten Helen Myhren ønsket å reise prinsippene omkring åpenhet i
saksbehandlingen i Østre Agder. Dette var særlig knyttet til ønske om at
offentligheten skal kunne få innsyn i referat fra rådmannsmøter. Sekretariatet
opplyste at spørsmålet ville bli drøftet i første rådmannsmøte. Signalene fra
rådmennene i styremøtet var at en ville se positivt på å endre praksis for
åpenhet omkring disse notatetene.
Fokus intervju Skandinavisk vekstkultur kl.13-15 11.nov
Etter styremøtet 11.november må 3-5 rådmenn og 3-5 ordførere delta i en
fokusgruppemøte knyttet til prosjektet Skandinavisk vekstkultur. Hvem som
deltar på dette avtales på mail med styreleder.
Vedrørende eventuell flytting av tidspunkt for studiebesøk til Brussel 7.
til 9.juni 2017
Vedtak:
Styremøtet flyttes til 29. til 31.mai.
Base for luftambulansetjeneste i indre sør-Noreg
Styret ønsket ikke å ta stilling til henvendelsen fra Vinje kommune.

Etter styremøtet orienterte daglig leder Tor Kristian Johansen om virksomheten ved Lisand
industrier.

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

