Møteinnkalling

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 13.mars 2020 i Risør.
Sted Tid
Møtet avholdes i Risør gamle rådhus Fredag 13.mars 2020
kl.09.00-13.00

Det ordnes med en enkel servering i forbindelse med møtet.

Saksliste:
Sak 10/20

Godkjenning av referat fra styremøte 24.januar 2020.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 11/20

Orientering om pilotutdanning i regi av OSM Aviation as
CEO OSM Aviation Espen Høiby, Bjørn Granviken og Niclas Johansson fra virksomheten
vil orientere styret om det utdanningstilbudet som er etablert I tilknytning til Arendal
lufthavn Gullknapp i Froland kommune. De vil også gjøre rede for hvilke planer som
foreligger for å videreutvikle denne virksomheten.

Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 12/20

Fornyet støtte fra styret i Østre Agder
-

til arbeidet for å gi Eydehavn formell status som stamnetthavn i NTP

samt
-

for å fremme arbeidet med sikte på å forbedre veitilknytning mellom E18 og
Arendal havn Eydehavn
til arbeidet for å forbedre FV-415 mellom biozinanlegget på Jordøya i Åmli
og E18 i Tvedestrand

under arbeidet med handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 for
perioden 2021-2024.
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Havnesjef Rune Hvass vil gi styret en orientering om utviklingen ved Eydehavn
havn og om de planer for videreutvikling av havneanlegget som foreligger. Han vil
også redegjøre for den sterke veksten i transporten over havna.
Styret i Østre Agder anbefalte i sak 46/17 kommunene i samarbeidet og Aust-Agder
fylkesting om å stille seg bak ønsket om å etablere Eydehavn havn som en
stamnetthavn. Fylkestinget, kommunestyrer og bystyrer vedtok støtte til dette.
Viktigheten av å oppnå en slik status er økende jfr vedlagt notat fra havnesjefen som
begrunner for hvorfor Arendal havn Eydehavn bør kunne forvente en slik status.
Agder fylkeskommune vil være en svært viktig medspiller for å kunne realisere en
hensiktsmessig forbindelse mellom havnen og E18. Aust-Agder fylkeskommune har
tidligere forpliktet seg til å delta i finansieringen av strekningen fra havnen til Neskil
bru. Nå er ambisjonen å få Agder fylkeskommune med i arbeidet for å få en
planavklaring på vegstrekningen fra Neskil bru til Heftingsdalen/E18. En
forutsetning for en slik medvirkning vil være at prosjektet nevnes i
handlingsprogrammet 2021-2024 til Regionplanen Agder 2030. Da skapes det også
grunnlag for å kunne få prosjektet omtalt i NTP, noe som vil være en forutsetning for
å kunne oppnå en statlig medfinansiering av veiprosjektet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret fornyer sin forventning til at Eydehavn havn i ny NTP blir gitt formell status
som stamnetthavn.
Styret vil peke på at Arendal Havn Eydehavn er gunstig strategisk og geografisk
plassert for økt bidrag til godsoverføring til sjøtransport i samsvar med nasjonal
transport og miljømålsettinger, og følgelig inngå i den nasjonale
stamnetthavnstrukturen. Stamnettstatus er nødvendig for å oppnå statlige bidrag til
infrastruktur, dvs. både ny vei mellom havna og E18 og videre utbygging av
havneanlegget. Realiseringen av en slik veiforbindelse er et viktig tiltak for å følge
opp vedtatte miljømål i Regionplan Agder 2030.
Styret anbefaler Agder fylkeskommune og Arendal kommune å søke
Samferdselsdepartementet om tilskudd til å videreføre veien fra FV 410 til
Heftingsdalen under henvisning til Prop 1 S post 65 fylkesveier med særlig stor
næringstransport er av nasjonal interesse.
Styret understreke viktigheten av arbeidet som Agder fylkeskommune har igangsatt
på FV-415 mellom avkjøringen på E18 i Tvedestrand og industrianlegget på
Jordøya. En oppgradering av veinettet på strekningen er avgjørende for å få en god
transportløsning for produkter til og fra et nytt biozinanlegg, og for transporten ved
et av landets største sagbruk og høvleri, der det også foreligger omfattende planer for
utvidelse.
Sak 13/20

Innspill fra Østre Agder regionråd til arbeidet med et handlingsprogram for
perioden 2021-2024 til Regionplan Agder 2030.
Det vises til sak 12/20 som vil være del av et samlet innspill fra regionrådet.
I forarbeidet med handlingsprogram er to representanter fra regionen utpekt av
fylkeskommunen til å ta del i skrivearbeidet. Det er Sigrid Hellerdal Garthe fra Risør
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og John Salve Sigridnes fra Åmli. Disse har sammen med leder av rådmannsutvalget
Harald Danielsen - Arendal, leder av Østre Agder næringsforum Bodil Slettebø,
sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og utviklingsleder Siri Asdal utarbeidet notat
som vedlegg til saken, med anbefalinger til punkter som det kan være aktuelt å
fremme fra vår del av det nye fylket. (Dette notatet ettersendes mandag eller tirsdag
etter avtale med leder av rådmannsutvalget Harald Danielsen).
I styremøtet vil medlemmene kunne komme med forslag til nye punkt, eventuelt
endring eller fjerning av punktene som framgår av vedlegget.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret gir sin tilslutning til de punktene som framgår av vedlegget til saken og ønsker
at følgende punkt/er kommer med i tillegg:
Sak 14/20

Orientering om forsøksordningen med fritidskort som Arendal kommune har
mottatt støtte til fra Barne- og familiedepartementet, og om nettløsningen
FRISKUS som Arendal kommune har valgt å benytte som en del av prosjektet.
Teknisk prosjektleder Eirik Larsen Holtekjølen fra Friskus sammen med
prosjektleder Anne Marit Haslund i Arendal kommune orientere om dette prosjektet
som kommunene har kunnet iverksette med grunnlag i tildelte midler fra nasjonale
myndigheter.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 15/20

Regnskap for Østre Agder regionråd 2019
Vedlagt følger en utskrift som viser regnskap og budsjett 2019 for det enkelte ansvar
som ligger til enhet 1207 Østre Agder regionråd.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapet for 2019.

Sak 16/20

Årsmelding for Østre Agder regionråd 2019.
Vedlagt følger utkast til Årsmelding 2019 for Østre Agder regionråd som separat
vedlegg.
Sekretariatsleder forslag til vedtak:
Styret godkjenner årsmeldingen for 2019.
Styret ber om at det utarbeides en kortversjon som egner seg for bruk overfor
folkevalgte i de deltakende kommuner.

Sak 17/20

Budsjettpremisser for 2021 interkommunale tjenester
2. og 3.mars avholdet Østre Agder rådmannsutvalg sitt årlige budsjettseminar i
Arendal kultur- og rådhus.
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Sekretariatsleder gjennomgår de retningslinjer for budsjettarbeidet som ble fastsatt
under denne samlingen.
Sekretariatsleder forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sak 18/20

Aktuelle påvirkningssaker
Endret praksis for stopp av tog ved stasjonene Vegårshei og Gjerstad
Det har framkommet informasjon gjennom pressen vedrørende endringer i hvilke tog
som stopper ved stasjonene Gjerstad og Vegårshei i Østre Agder. Ordfører i Gjerstad
kommune Inger Løite har anmodet om at saken drøftes i styret.
I styremøtet 1.november 2019 hadde styret besøk fra ledelsen i Go Ahead. I møtet
ble det opplyst at en ikke kunne forvente eninger i rutetilbudet før fra desember
2020. Nå er det kommet informasjon om at dette ikke gjelder lengre og at en allerede
nå vil iverksette et endret stoppmønster med sikte på å redusere reisetiden mellom de
store destinasjonene på strekningen.
Sekretariatsleder forslag til vedtak:
Forslaget slik det er kjent fra presseomtale vil bidra til å redusere togets
konkurranseevne i østre del av Agder. Fjerning av morgenavganger vil bidra til fall i
bruken av ettermiddagsavganger motsatt vei. Forslaget representerer en gavepakke
til Vy, Konkurrenten og Lavprisekspressens busstilbud fra regionen mot Oslo.
Forslaget undergraver vårt felles mål om en sammenknytning mellom Vestfoldbanen
og Sørlandsbanen ved realisering av Grenlandsbanen. Dette oppfattet vi at var en
felles ambisjon under møtet i november.
Under henvisning til dette anmoder styret Go Ahead om å foreta en ny vurdering av
fordeler og ulemper av å videreføre dagens tilbud ved Gjerstad stasjon og Vegårshei
stasjon.

Sak 19/20

Eventuelt

For styreleder Robert Cornels Nordli

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder
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