Notat

Notat etter møte mellom styret i Østre Agder og stortingsrepresentanter fra Aust-Agder.
Møtet var på Nes jernverksmuseum 24.august 2018
Følgende stortingsrepresentanter møtte:
Tellef Inge Mørland - Ap, Svein Harberg - H og Åshild Bruun-Gundersen – Frp.
Fra styret møtte:
Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kirsten Helen Myren - Vegårshei, ordfører Inger
Løite, Gjerstad kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, Ordfører Ove Gundersen, Froland,
Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune og Ordfører Jan
Dukene, Tvedestrand kommune, vara for opposisjonsleder i Arendal Anders Kylland og fylkesordfører Gro
Bråten.
Rådmannsutvalget deltok også i drøftingen.
Tema for møtet var utkastet til Påvirkningsstrategi for Østre Agder
Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm gjennomgikk utkastet og styreleder Per Kristian Lunden innledet
samtalen og takket for at stortingsrepresentantene hadde prioritert å møte regionrådet.
Tilbakemeldinger fra stortingsrepresentantene:
Svein Harberg:
Bra at regionrådet setter sitt påvirkningsarbeid på dagsorden. Når de åtte kommunen, gjerne sammen med
fylkeskommunen, står samlet så står de sterkest.
Tror perspektivet blir for snevert om en ensidig fokuserer på politikerne. Faglig påvirkning fra lokal og
regional forvaltningen overfor byråkratiet i departementet er viktig. Deres skriftlige innspill overfor politisk
ledelse legger premisser. Prinsippet er å bruke fagfolk overfor fagfolk og politikere overfor politikere.
Dokumentet undervurderer verdien av å ha bred politisk forankring overfor Stortinget. Det er tett kontakt
på Agderbenken på tvers av partiskillelinjer. Brede allianser har størst gjennomslagskraft. Bygg allianser på
Sørlandet.
Kunnskap om pågående prosesser kan like gjerne finnes lokalt som i blant stortingsrepresentantene. Det
kan ofte være viktig å informere overfor stortingsrepresentantene i en tidlig fase for de kommer ofte inn
svært seint i pågående prosesser.
Regionen må bygge på at egen påvirkningsevne er både bedre og mer tillitvekkende enn å gå gjennom
profesjonelle påvirkningsagenter. Stol på egen kompetanse og gjennomslagskraft.
Åshild Bruun-Gundersen:
Understreket at hun stilte seg bak det Svein hadde sakt og pekte i tillegg på:
Viktig å få med politisk bredde fra Østre Agder. Dagens sammensetning av styret kan være en utfordring.
Regionen må bruke sine stortingsrepresentanter som døråpnere. Samhandling med næringslivet er viktig jfr
bistand til å få endret reglene om innfrysing av slakt.
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Regionen må selge seg på et positivt budskap. Skaper ikke entusiasme å framheve dårlige levekår og høyt
trygdeforbruk. Vi kan isteden løfte fram at vi er i fremste rekke på å ta i bruk velferdsteknologi. Satsingen
på droneteknologi på Gullknapp som også kan fungere som testflyplass for el-fly. Regionens overskudd på
grønn strøm.
Regionen bør strategisk legge møter til Oslo. Stortingsrepresentanten bistår gjerne med å legge til rette
møteplasser med viktige beslutningstakere.
Tellef Inge Mørland:
Stilte seg bak det som tidligere var sakt og la til at det er behov for et handlingsprogram som konkretiserer
hvordan en skal følge opp strategien. Bred involvering er nøkkelen til å lykkes. Agder har tidligere hatt en
overvåkingstjeneste for å følge med på hva som skjer på nasjonalt plan. Er den i virksomhet (fylkesordfører
skulle undersøke dette).
Man må ta på alvor de utfordringer regionen står overfor, men er enig med Åshild i at en ofte når lengre
med en positiv innfallsvinkel.
Regionen må ha en strategi for hvordan en skal påvirke den videre utviklingen ved betydelige statlige
arbeidsplasser som regionkontoret til Statens vegvesen.
Viktig å bygge allianser med sterke lokale miljøer som sykehuset, UiA, næringsliv m. fl.
Harald Danielsen:
Viktig særlig i overgang til ny region Agder å fokusere på hvilke posisjoner i ulike partier folkevalgte fra vår
region har. Folkevalgte fra vår region må søke posisjonen som fylkesledere i det nye Agder. Vi må ikke sitte
igjen uten politikere i nøkkelposisjoner.
Gro Bråten:
Viktig at det etableres kontakt mellom fylkesordfører i Vest-Agder og regionrådet.
Per Kristian Lunden:
Viktig med faste møter mellom regionrådet og våre stortingsrepresentanter. Dette kan være både i
regionen og i Oslo.
Svein Harberg.
Anbefaler at det legges opp til et fast møte i regionen i perioden nyttår til påske.
Per Kristian Lunden:
I tillegg bør styret legge opp til møter i Oslo.
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