Møteinnkalling

Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Referat fra styremøte i Østre Agder 14.juni 2019 på Vegårshei.
Referent

Sted

Tid

Sekretariatsleder

Møterom i folkebiblioteket

Fredag 14.juni
2019 kl.09.0012.00

Ole Jørgen Etholm

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand
kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland
kommune, Ordfører Kirsten Helen Myren – Vegårshei kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad
kommune og ordfører Reidar Saga, Åmli kommune,
Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører
Terje Eikin.
Opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener hadde forfall og vararepresentant hadde ikke
anledning til å møte.
Fylkesordfører Gro Bråten hadde forfall. For henne møtte fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand.
Styres leder Ordfører Per Kristian Lunden ledet møtet.
Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Harald
Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad, Bo Andre Longum, Froland og Jarle Bjørn Hanken,
Tvedestrand.
Trond Aslaksen, Risør og Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad hadde forfall.
Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og utviklingsleder Siri Asdal.
Leder av Rogaland og Agder HV-08 distrikt oberst Bjørn Arild Siljebråten deltok med store deler
av lokal stab herunder liaison fra HV til den enkelte kommune.

Prosjektmedarbeider ved VSA Kjetil Torp deltok under behandlingen av sak 40/19.
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Saksliste:
Sak 34/19

Godkjenning av referat fra styremøtet 3.mai 2019.
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 og plansjef,
Steinar Bødtker møtte styret for å orientere om planene for HV i regionen. Deres
orienteringer er begrenset og disse følger således som frittstående vedlegg til styrets
medlemmer og medlemmer av rådmannsutvalget. Disse er det ikke anledning til å
spre videre.
Den militære ledelsen påpekte hver kommunes selvstendige ansvar for å vurdere og
å melde inn objekter for sikring i forhold til samfunnssikkerhet.
Vedtak:
Styret tar presentasjonen fra HV-ledelsen til orientering.

Sak 36/19

Anbefaling vedrørende Veikart til bedre levekår
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.
Vedtak:
Styret godkjenner at det legges opp til en workshop 28.august fra kl.12-15 for å
forberede næringslivsseminaret som forberedes til januar 2020. Styret anmoder om
at næringsforeningene i Arendal, Grimstad og Tvedestrand inviteres til denne.
Styreleder og sekretariatsleder bistår arbeidsgruppen fra næringsforum i forberedelse
av workshopen 28.august.

Sak 38/19

Tillatelse til bruk av fondsmidler avsatt til næringsutvikling til gjennomføring av
analyse vedrørende næringsattraktivitet for kommunene i Østre Agder.
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
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Vedtak:
Styret godkjenner Østre Agder regionråds deltakelse i finansieringen i samsvar med
rådmannsutvalgets anbefaling og under de forutsetninger som framgår av deres
vedtak.
Sak 40/19

Støtte til etablering av tilbud om aktivitet og opplevelse for lavinntekts
barnefamilier, flyktninger etc ved Vegårshei Ski – og aktivitetssenter (VSA)
Prosjektmedarbeider ved VSA Kjetil Torp ga en orientering.
Vedtak:
Østre Agder Regionråd stiller seg bak Vegårshei Ski og Aktivitetssenter (VSA) sitt
arbeid med etablering av tilbud om aktivitet og opplevelse for lavinntekts
barnefamilier, flyktninger og andre grupper som er i risikosonen for utenforskap.
|Regionen har betydelige levekårsutfordringer og det er stort behov for opprettelse av
denne type tilbud. VSA nås innen maksimalt en times reise for regionens ca.
95.000 innbyggere.
Våre medlemskommuner er positive til samarbeid med VSA for å utvikle et tjenlig
opplegg, samt formidling og koordinering slik at tilbudet kommer aktuelle
målgrupper til gode.

Sak 41/19

Orientering om sakene i rådmannsutvalget 5.juni 2019
Sekretariatsleder orienterer om sakene som var behandlet på møte 5.juni 2019.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 42/19

Aktuelle påvirkningssaker
Følgende saker ble drøftet:
Statens vegvesen (divisjon/veistasjon)
Agder politidistrikt – praksis ved tildeling av nye stillingshjemler
Revisjonsordning for ny fylkeskommune

Sak 43/19

Eventuelt
Togstopp langs Sørlands- og Arendalsbanen
Under henvisning til spørsmål reist under eventuelt i styremøtet 16.november
vedrørende ny driftsansvarlig for Sørlandsbanen Og-Ahead Norge as ble det etterlyst
oppfølging fra sekretariatet. Det ble lovet at det skulle bli tatt fatt i dette før
sommeren.
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Status i arbeidet for etablering av Agder fylkeskommune
Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand orienterte om pågående arbeid nemnda. Han
nevnte også omgjøring av aksjer i VSA as og arbeidet med et bygningsvernsenter i
Risør som også skal arbeide i forhold til fartøyvern.
Status vedrørende utbygging av krematorium i Arendal
Det ble henvist til henvendelse fra Konnestad vedrørende etablering av privat
krematorium.
Vedtak:
Arendal kommune utarbeider et brev til samarbeidskommunene som redegjør for
status og premisser i saken.

Referent

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder
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