Møtereferat

Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Arendal 4.november 2019
Konstituerende styremøte i Østre Agder 1.november 2019 i Arendal
Referent Sted
Sekretariatsleder Festiviteten i Arendal gamle rådhus
Ole Jørgen Etholm

Tid
Fredag 1.november
2019 kl.09.00-11.30
Til stede

Følgende møtte: ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Robert Cornels Nordli,
Arendal kommune, ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland
kommune, ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune, Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune,
ordfører Marianne Lindaas, Tvedestrand kommune, opposisjonsleder i Arendal, Geir Fredrik
Sissener,
Ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører Rakel
Birkeli.
Fylkesordfører Gro Bråten møtte. Den valgte fylkesvaraordfører i Agder Bjørn Robstad
Styrets leder ordfører Per Kristian Lunden ledet valget.
Ny leder Robert C, Nordli overtok møteledelsen etter valget.
Fra rådmennene møtte: Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Harald Danielsen, Arendal, Torill Neset,
Gjerstad, Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad, Bo Andre Longum, Froland, Jarle Bjørn Hanken,
Tvedestrand og Trond Aslaksen, Risør
Christina Ødegård, Åmli hadde forfall.
Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall.
Under behandlingen av sak 57/19 møtte utviklingsleder Siri Asdal.
Under behandlingen av sak 59/19 møtte Kristin Monstad kommunikasjon- og samfunnskontakt og
Charlotte Malling kommersiell leder i GoAhead Nordic as.

Saksliste:
Sak 53/19

Konstituering av nytt styre for Østre Agder regionråd
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Med grunnlag i vedtak i kommunestyrer og bystyrer består styret av ordfører Per
Kristian Lunden – Risør kommune, ordfører Inger Haldis Løite – Gjerstad
kommune, ordfører Kjetil Torp – Vegårshei kommune, ordfører Ove Gundersen –
Froland kommune, ordfører Beate Skretting – Grimstad kommune, ordfører Bjørn
Gunnar Baas – Åmli kommune, ordfører Marianne Landaas – Tvedestrand
kommune, ordfører Robert Cornels Nordli og opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener
begge Arendal kommune.
Vedtektene forutsetter at styret selv velger leder og nestleder. Valgperioden er to år.
Vedtak:

Sak 54/19

Leder ordfører Robert Cornels Nordli

– Arendal kommune

Nestleder ordfører Marianne Landaas

– Tvedestrand kommune

Godkjenning av referat fra styremøtet 30.august 2019.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 55/19

Forslag til møteplan for Østre Agder regionråd 2020
Vedtak:
Styret godkjenner forslaget til møteplan for styret i 2020.

Sak 56/19

Godkjenning av budsjett for Østre Agder regionråd for 2020
I drøftingen var det enighet om at Østre Agder regionråd for framtiden skal utarbeide
et kortfattet handlingsprogram. Dette legges fortrinnsvis fram for styret rett etter
sommeren slik at det står til rådighet for kommunene under deres arbeid med
budsjett og handlingsprogram
Vedtak:
Styret godkjenner forslag til budsjett for 2020.

Sak 57/19

Samling av formannskapene i Østre Agder 15.januar 2020.
Utviklingsleder Siri Asdal orientere på vegne av en arbeidsgruppe fra Østre Agder
næringsforum om de foreliggende planene for formannskapssamlingen som er
foreslått lagt til Universitet i Agder campus Grimstad.
Sekretariatet opplyste samtidig at for å kompensere for at det ved den planlagte
samlingen ikke vil bli avsatt tid til å orientere om det generelle interkommunale
samarbeidet gjennom Østre Agder regionråd, så vil sekretariatsleder stille seg til
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rådighet for å møte kommunestyrer/bystyrer når det måtte passe disse, for å gi en slik
orientering.
Vedtak:
Styret drøftet saken og ber om at godkjenningen av endelig program skjer i
styremøtet 13.desember.
Styret ber arbeidsgruppen om å vurdere om det er rom for å gi en representant for
nye Agder fylkeskommune anledning til å presentere den nye fylkeskommunen og
planene for oppfølging av Regionplan Agder 2030.
Styret ser for seg en tidsramme for arrangementet som strekker seg fram til kl.18.
Styret ber hver rådmann om å sørger for å innkalle formannskapsmedlemmene i sin
kommune til formannskapssamlingen 15.januar så raskt som mulig.
Sak 58/19

Søknad - Østre Agder helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og
gode liv.
Vedtak:
Styret tar til orientering at det er fremmet en søknad til Aust-Agder kompetansefond
vedrørende prosjektet Østre Agder helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre
helse og gode liv.
Styret ber om at det settes av tid på styremøtet 13.desember for en bred
gjennomgang av satsing på FOUI i helse og omsorgssektoren, herunder en
presentasjon av prosjektet det søkes om støtte til.

Sak 59/19

Møte med Go-Ahead NORDIC vedrørende framtidige planer togtilbudet på
Sørbanen og Arendalsbanen.
Fra ledelsen i Go-Ahead NORDIC as som vant anbudet for drift av jernbane på
strekningen Oslo – Stavanger inkluder Arendalsbanen møtte Kristin Monstad
kommunikasjon- og samfunnskontakt og Charlotte Malling kommersiell leder. De
presenterte selskapets planer for Sørbanen og Arendalsbanen og status i
forberedelsene til overtakelse av transporttilbudet 15.desember. Styrets medlemmer
og ordførerne tok opp spørsmål knyttet til tilbringertjeneste og parkeringsløsninger.
Selskapet signaliserte et ønske om å ha tett kontakt med regionens politiske ledelse.
Vedtak:
Styret tar informasjonen fra Go-Ahead NORDIC til orientering.

Sak 60/19

Eventuelt
Prehospitale tjenester
Sekretariatet skal i samarbeid med styreleder utarbeide et grunnlag for en uttalelse
vedrørende støtte til å opprettholde AMK-sentralen i Lillesand fra styret overfor
nasjonale myndigheter. Forslaget sendes styrets medlemmer til godkjenning.
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Deltakelse fra Agder fylkeskommune under møter i styret og i rådmannsutvalget
Vedtak:
Styret ønsker at i tillegg til at fylkesordfører skal ha møte og talerett i styremøtene,
så skal opposisjonsleder i fylkestinget bli gitt tilsvarende rettigheter.
Styret ber samtidig fylkesrådmannen vurdere om det mulig å avsette tid til deltakelse
under en avgrenset del av møtene i rådmannsutvalget.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder
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