Til
Styremedlemmer mfl i Østre Agder
Arendal 20.april 2018

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 27.april 2018 i Grimstad
rådhus
Styremøtet avholdes fredag 27.april 2018 kl.09.00-13.00 i Grimstad rådhus kommunestyresalen. Det serveres en enkel lunsj.
Forfall til møtet meldes sekretariatet.

SAKSLISTE:

Sak 26/18

Godkjenning av referat fra styremøtet 16.03.2018
Vedlagt følger referat fra styremøtet
Forslag til vedtak:
Referatet fra styremøtet 16.03.18 godkjennes.

Sak 27/18

Orientering om strategiplan AKT (Agder kollektivtransport as)
Adm. Dir. Siv E. Wiken og plansjef Hilde Bergersen presenterer selskapets
strategiplan. Det åpnes for debatt omkring kollektivtilbudet i regionen.
Forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder tar presentasjonen av Strategiplanen for AKT til
otientering.

Sak 28/18

Interkommunalt samarbeid om utvikling av gjestehavnene i Østre Agder
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal gjennomgår utredningen om felles innsats
på feltet.

Forslag til vedtak:
1. Styret i Østre Agder ber om at den skisserte markedsundersøkelsen
gjennomføres, og bevilger kr. 60 000 av fondsmidler til gjennomføring av
denne.
2. Styret i Østre Agder forventer et videre utviklingsarbeid med sikte på økt
verdiskaping gjennom kommunenes gjestehavndrift. Styret ber
gjestehavnforum komme med forslag til tiltak på regionalt og lokalt nivå for å
legge grunnlag for å nå gjestehavnforumets målsetning om doblet
verdiskapning i løpet av fem år.
Sak 29/18

Felles innsats innenfor rammen av Østre Agder med sikte på å styrke
bredbåndsutbyggingen i regionen
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal presenterer forslag til et administrativt
samarbeidet på dette feltet.
Forslag til vedtak:

Sak 30/18

•

Østre Agder næringsforum skal ta ansvar for å følge opp samarbeidet om
bredbåndsutbygging i Østre Agder.

•

Næringsforumet utarbeider et forslag til prosjekter i prioritert rekkefølge
for utbygging i regionen. Herunder utbyggingsprosjekter på tvers av
kommunegrenser. I tillegg skal næringsforumet utarbeide en oversikt over
aktuelle grep regionen kan iverksette med sikte på å oppnå bedre
konkurranse ved bredbåndsutbygging i regionen.

•

Østre Agder næringsforum skal være arbeidsgruppe for oppfølging av
utbyggingsplanen, og eventuelle nye fellestiltak innenfor
bredbåndsområdet.

Planlegging av styremøte og samling med Stortingsrepresentanter i Oslo
30. og 31.mai
På oppdrag av styret har rådmannsutvalget igangsatt et arbeid med sikte på å
styrke og profesjonalisere regionens påvirkningsarbeidet rettet mot nasjonale
myndigheter. En skisse til hvordan dette kan komme til å bli lagt opp er under
utarbeidelse.
Til møtet med stortingsrepresentantene bør styret ha klart noen utfordringer
som det er hensiktsmessig å få drøftet med våre folkevalgte på nasjonalt nivå.
Forslag til vedtak legges fram med grunnlag i drøftelsen i møtet

Sak 31/18

Ny styreordning for IUA (Interkommunalt utvalg mot
akuttforurensning) og Østre Agder dykkerberedskap
Brannsjef Dag Svindseth har påpekt muligheten for forenkling ved at styret
for IUA og styret for Østre Agder dykkerberedskap etableres med
personfellesskap jfr vedlegg. Rådmennene oppfatter at dette er en
hensiktsmessig løsning.
Forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder godkjenner at styret for IUA og styret for Østre Agder
dykkerberedskap etableres med personfellesskap.

Sak 32/18

Uttale til Jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018-2029
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal orienterer om innholdet i
handlingsprogrammet sett fra regionen. Styret må på dette grunnlag vurdere
om de ønsker å sende en uttalelse til forslaget.
Eventuelt forslag til vedtak framlegges i møtet.

Sak 33/18

Planlegging av nærings- og samfunnsutviklingsseminar
På styremøte i Østre Agder 16.03 ble det uttrykt ønske om å gjennomføre en
halvdagssamling med nærings- og samfunnsutvikling som tema. Prosjektleder
Bård Vestøl Birkedal innleder til diskusjon om tema, tidspunkt og deltagelse
for denne samlingen.
Forslag til vedtak legges fram med grunnlag i drøftelsen i møtet

Sak 34/18

Eventuelt
Status for arbeidet med visuell profil for Østre Agder

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

Kopi av innkallingen sendes:

Østre Agder rådmannsutvalg
Postmottak i kommunene

