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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder regionråd 

Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget 

 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

 

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 24.januar 2020 i Åmli. 

 

Sted Tid  

Møtet avholdes i kommunestyresalen i Åmli rådhus  Fredag 24.januar 2020 
kl.09.00-12.30  

 

Møtet går direkte over til regionalt politirådsmøte for 2020 fra kl.12.30-14.30. Dette møtet har eget 

program. 

Det ordnes med en enkel servering i forbindelse med møtet.  

 

Saksliste: 

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra styremøte 13.desember 2019. 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

Sak 02/20 Erfaringer fra Østre Agder regionråds formannskapssamling ved Universitetet 

i Agder campus Grimstad med fokus på «Vertsskapsrollen».  

Styreleder Robert C. Nordli innleder til drøfting av erfaringen med samlingen ved 

universitetet som er svært forskjellig fra hvordan det er gjort ved tidligere 

formannskapssamlinger. Med bakgrunn i at en slik samling koster mye ressurser for 

Østre Agder regionråd og kommunene, og at vi derfor ikke har de så ofte, må vi 

oppleve at det gir verdi for deltakere og samarbeidet.  

 Forslag til vedtak: (forslag til vedtak legges fram med grunnlag i drøftingen) 

  

Sak 03/20        Orientering om Agder fylkeskommunes arbeid med grunnlaget for nasjonal 

transportplan – NTP  2022-2033. 

Samferdselssjef Vidar Ose i Agder fylkeskommune gir en orientering om denne 

saken der fylkeskommunen har frist til utløpet av mai for å komme med innspill. 

                        Forslag til vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/01/Referat-styremote-191213.pdf
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                        Styret takker for at Agder fylkeskommune involverer regionrådene i denne 

høringsprosessen. Regionen er opptatt av at innspillet til dette viktige statlige 

styringsinstrumentet skal ha en bred tilnærming. Dette innebærer fokus på 

 Veinett med satsing på E18, E39, riksvei 9, riksvei 41, der trafikksikkerhet 

og kostnadsbevisthet er viktige styringsparameter. 

 Luftfart der Kjeviks rolle i et internasjonalt luftnett vil være viktig for 

regionen og der Gullknapp sin rolle som kompetansesenter for 

flygerutdanning og satsing på droneløsninger. 

 Havne løsninger der Eydehavn får en nøkkelrolle i det grønne skiftet ved å 

være forankringspunkt i Biozin-satsningen på Jordøya. Gjennom dette kan 

skipsfart og luftfart gis mulighet til å benytte miljøvennlig drivstoff. 

Transportakse Jordøya til Eydehavn er del av et slikt innspill (Fv-415). Samt 

forbindelse fra Heftingsdalen til Eydehavn. 

 Utvikling av jernbanetilbudet der sammenkobling av Sørlandsbanen og 

Vestfoldbanen er det enkleste og billigste bidraget til en utvidelse av den 

rolle fjerntognettet kan spille i den samlede miljøvennlige løsningen på 

transportbehovet for gods og personer i en del av landet der lufttransport har 

vært helt dominerende.  

Sak 04/20       Virksomhetsplan for Østre Agder regionråd. 

Vedlagt følger virksomhetsplanen Østre Agder rådmannsutvalg har vedtatt for 

sekretariatet i Østre Agder regionråd. Denne bygger på styrets tidligere vedtatte 

satsinger og gir føringer for hvordan arbeidet skal legges opp for følge opp dette. 

Forslag til vedtak: 

                        Styret tar saken til orientering. 

Sak 05/20 Prioritering av skjønnsmiddelsøknader fra Østre Agder regionråd. 

 Det er fremmet to søknader om skjønnsmidler som Østre Agder regionråd har stilt 

seg bak. Disse er vedlagt. Dette gjelder: 

 Helhetlig internkontroll Østre Agder 

Prosjekteier er Froland kommune på vegne av kommunene i Østre Agder. 

Prosjektperioden er 1.halvår 2020 til og med 1.halvår 2021. Søknadsbeløp 

kr.1.893.840. 

 Beredskap, prosjekt PLIVO i Østre Agder-kommunene 2020-2023 

Prosjekteier er styret i Østre Agder regionråd. Styringsgruppe er Østre Agder 

rådmannsutvalg. Beredskapsnettverket i Østre Agder er arbeidsgruppe for 

prosjektet. Totalt søknadsbeløp i prosjektperioden 2020-2022 kr.368.000. 

Egenfinansiering fra Østre Agder regionråd kr.48.000 som forutsettes dekket 

av sekretariatsfondet. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Styret gir søknadene følgende prioritering: 

1. Helhetlig internkontroll Østre Agder 

2. Beredskap, prosjekt PLIVO i Østre Agder-kommunene 2020-2023 
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Sekretariatet gis anledning til å benytte kr.48.000 fra Sekretariatsfondet til 

finansieringen av søknaden Beredskap, prosjekt PLIVO i Østre Agder-kommunene.  

Sak 06/20 Orientering om saker behandlet i rådmannsutvalget 16.januar 2020. 

 Leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen orienterer om saker som har 

vært til behandling i dette utvalget. Dette omfatter følgende saker: 

 Formalisering av virksomheten i Østre Agder HR-forum. 

 Vedtak om refusjon av innsparte driftsmidler knyttet til KØH og til felles 

ehelse og velferdsteknologisatsing. 

 Oppfølging av rådmennenes workshop vedrørende framtidige samarbeidsfelt 

for kommunene. 

 Nye retningslinjer for datasikkerhet og lagring. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

Sak 07/20 Framtidig organisering av NAV-kontor i kommunene i Østre Agder – 

sluttbehandling i Østre Agder regionråd. 

Vedlagt følger vedtaket fra Tvedestrand kommune som er den siste kommunen som 

har behandlet saken. 

Ledelsen ved NAV Agder ved direktør Elisabeth Blørstad og ass.direktør Hilde 

Høynes tok del i behandlingen i Østre Agder rådmannsutvalg og stiller seg bak deres 

anbefaling til videre prosess. 

Utfallet av behandlingene i kommunestyrer/bystyrer viser at 5 kommuner har samlet 

seg om en felles løsning. Dette er Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og 

Vegårshei. Gjerstad hadde åpnet for en løsning som også omfattet Arendal, men 

forholder seg til at andre kommuner som måtte vært med på en slik løsning ikke gikk 

for dette. 

Østre Agder rådmannsutvalg behandlet saken i sitt møte 16.januar og vedtok at 

saken skulle legges fram for styret 24.januar med sikte på å avslutte behandlingen i 

regi av regionrådet og ga følgende råd for den videre prosess: 

Østre Agder rådmannsutvalg viser til vedtak i kommunestyrer og bystyrer som viser 

at det er et grunnlag for en fellesløsning for kommunene Froland, Gjerstad, Risør, 

Tvedestrand og Vegårshei. 

Rådmannsutvalget anbefaler styret å overlate den videre prosess til ordførere, 

rådmenn, NAV Agder og tillitsvalgt representanter for de kommuner som inngår i 

denne gruppen. 

Før prosessen igangsettes så må lokalisering/vertskommune avklares. Det forutsettes 

at aktuelle ordførere, rådmenn og NAV-Agder iverksetter denne dialogen. 

Sekretariatsleder forslag til vedtak: 
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Styret anbefaler kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei å 

iverksette en prosess i samsvar med anbefalingen som foreligger fra Østre Agder 

rådmannsutvalg og som er forankret i NAV Agder. 

Sak 08/20 Aktuelle påvirkningssaker 

 Status i arbeidet for å forhindre flytting av to avdelinger i kystverket fra Arendal. 

 Styreleder gjennomgår status i saken. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

Sak 09/20 Eventuelt 

  

 

For styreleder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder 


