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Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Innkalling til styremøte i Østre Agder 14.juni 2019 på Vegårshei
Sted Tid
Møtelokale i tilknytning til biblioteket som ligger ved ungdomsskolen Fredag 14.juni 2018
kl.09-13

Det ordnes med en enkel lunsj underveis i møtet.

Saksliste:

Sak 34/19

Godkjenning av referat fra styremøtet 3.mai 2019.
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 35/19

HV`s tilstedeværelse i kommunene i Østre Agder
Leder av Rogaland og Agder HV distrikt oberst Bjørn Arild Siljebråten møter styret
for å orientere om planene for HV i regionen. Styret vil drøfte strategier for å kunne
øke mannskapsstyrken i Østre Agder.
Forslag til vedtak fremmes på grunnlag i styrets ønsker i møtet.

Sak 36/19

Anbefaling vedrørende Veikart til bedre levekår
Med grunnlag i tilbakemeldingene fra kommunene har fylkeskommunene bearbeidet
utkastet til tekst i samarbeidsavtalen vedrørende Veikart til bedre levekår. Dette
følger vedlagt. Rådmannsutvalget har behandlet forslag og de har ingen merknader
til dette slik det nå foreligger.
Forslag til vedtak:
Styret for Østre Agder regionråd anbefaler kommunene å inngå samarbeidsavtale
med Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune med grunnlag i det foreliggende
utkast til Veikart for bedre levekår.

Sak 37/19

Orientering om drøfting i Østre Agder næringsforum vedrørende
næringslivsseminar.
Østre Agder næringsforum drøftet i sitt møte 29.05.2019 sak 15 næringslivsseminar.
Reidar Saga innledet på vegne av styret. Han orienterte om arrangement i andre
områder der også hensikten var at politikere skulle bli bedre kjent med regionens
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næringsliv. Et av målene med en samling bør være å oppnå bedre kontakt mellom
politikere og næringsliv, samt se på forutsetninger for næringsetableringer i
regionen. Hvilke faktorer og hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at Østre
Agder kan rigges som et godt vertskap for næringslivet til og i regionen. Rapport fra
undersøkelsen om næringsattraktive kommuner forventes å foreligge i november og
sammen med påvirkningsstrategien vil dette kunne danne grunnlag for en samling i
januar med tema: Vertskapsrollen.
Det foreslås å gjennomføre en halvdagssamling/workshop med styret og
næringsforum i etterkant av neste styremøtet 30.august (kl.12-15) for å planlegge en
samling i januar. Østre Agder næringsforum nedsatte en gruppebestående av Bodil
Slettebø, Bård Vestøl Birkedal og Siri Asdal til å forberede denne workshopen.
Sekretariatets leder påtok seg ansvaret for å forankre dette opplegget i styret.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner at det legges opp til en workshop 30.august fra kl.12-15 for å
forberede næringslivsseminaret som forberedes til januar 2020.
Styreleder og sekretariatetsleder bistår arbeidsgruppen fra næringsforum i
forberedelse av workshopen 30.august.
Sak 38/19

Tillatelse til bruk av fondsmidler avsatt til næringsutvikling til gjennomføring av
analyse vedrørende næringsattraktivitet for kommunene i Østre Agder.
Sekretariatsleder har under drøftelsen av gjennomføring av denne undersøkelsen gitt
signaler om at han vil tilrå bruk av kr.300.000 fra felles fond til nærings- og
samfunnsutvikling for å delfinansiere kostnadene knyttet til iverksetting av
undersøkelsen. Restbeløpet dekkes av hver enkelt kommune etter folketall.
Næringsmedarbeiderne har bekreftet at de vil kunne finansiere dette over egne
budsjetter.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner at det brukes kr.300.000 fra avsatte fondsmidler til nærings- og
samfunnsutvikling til iverksetting av undersøkelsen.

Sak 39/19

Iverksetting av phd med tema effekter av DEKOM (desentralisert
kompetanseutvikling) i skolesektoren
Risør kommune har på Vegne av rektor Trine Lise Bergum ved Søndeled skole
informert Østre Agder rådmannsutvalg og Østre Agder oppvekstforum om arbeidet
for å iverksette et phd prosjekt innenfor dette tema. Forutsetningen har vært at Østre
Agder skal kunne ta et begrenset delansvar for finansieringen av dette
forskningsarbeidet. Det ble da besluttet i rådmannsutvalget at Østre Agder skulle
avvente behandlingen i Forskningsrådet.
Det foreligger nå formell godkjenning av prosjektet fra Forskningsrådet om at de
stiller med sin andel av finansieringen. (vedlegg) Risør kommune har utarbeidet et
saksgrunnlag i saken og det foreligger en finansieringsplan til denne. Disse
vedlegges.
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Som det framgår av vedlagt notater vedrørende økonomi så vil hovedansvaret for
finansieringen påligge forskningsrådet og Risør kommune. Østre Agder regionråds
bidrag vil være kr.310.000 fordelt på årene 2019-2022. Sekretariatet har ikke en slik
finansiering på plass. Med bakgrunn i at forskningen skal konsentrere seg om
effekter av DEKOM ut i den enkelte kommune så vil sekretariatet anbefale
rådmannsutvalget om å be oppvekstforum om å sette av kr.60.000 fra DEKOMmidlene i 2019, og kr.50.000 i 2020 og 2021. Resterende sum stilles til rådighet fra
ansvar 1207011. Det innebærer at dette budsjettet blir belastet med kr.50.000 i hvert
av årene 2020, 2021 og 2022.
Denne løsningen forutsetter positiv tilslutning fra Østre Agder oppvekstforum i deres
møte 12.juni. Av hensyn til progresjonen Phd prosjektet er det ønskelig at saken
legges fram for styret 14.juni. Sekretariatet anmoder derfor om at saken legges fram
til behandling på dette møtet med forbehold om at det fattes vedtak i oppvekstforum
som gir grunnlag for den foreslåtte løsningen.
Rådmennene la i sin anbefaling vekt på at man underveis i forskningsarbeidet skal
formidle kunnskap om effekter av DEKOM-satsingen slik at bruk av midler til dette
formålet skal optimaliseres. Rådmennene legger også til grunn at Risør som
vertskommune for prosjektet knytter bindingstid til sitt vedtak. Saken er ikke
ferdigbehandlet i Risør kommune slik at styrets vedtak må ha som forutsetning at
Risør påtar seg sitt ansvar knyttet til forskningsprosjektet.
Forslag til vedtak:
Sak 40/19

Støtte til etablering av tilbud om aktivitet og opplevelse for lavinntekts
barnefamilier, flyktninger etc ved Vegårshei Ski – og aktivitetssenter (VSA)
Vedlagt følger en henvendelse fra ledelsen ved VSA om støtte til et slikt tilbud. Det
arbeides for å skaffe ekstern finansiering av prosjektet. Daglig leder for VSA Kjetil
Torp gir en orientering.
Forslag til vedtak:
Regionrådet Østre Agder stiller seg bak VSA sitt arbeid med etablering av tilbud om
aktivitet og opplevelse for lavinntekts barnefamilier, flyktninger etc. Vår region har
betydelige levekårsutfordringer og det er behov for denne type tilbud. Regionrådet
ser positivt på at det jobbes videre for å få etablert et tilbud for målgruppene i vår
region.

Sak 41/19

Orientering om sakene i rådmannsutvalget 5.juni 2019
Leder av rådmannsutvalget orienterer om sakene som var til behandling på siste
møte.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
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Sak 42/19

Aktuelle påvirkningssaker
Statens vegvesen (divisjon/veistasjon)
Agder politidistrikt – praksis ved tildeling av nye stillingshjemler
Det foreligger et notat fra visepolitimester Arne Sundvold som redegjør for
bakgrunnen for fordeling av stillingshjemler i distriktet som vedlegges innkallingen.

Sak 43/19

Eventuelt

For styreleder Per Kristian Lunden

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder
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