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 24.apri 2020 (skypemøte).
Sted Tid
Møtet avholdes som skypemøte Fredag 24.april 2020
kl.09.00-13.00

Saksliste – utsatte sak:
Sak 10/20

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

Utgår foreløpig (kommer eventuelt opp 29.mai eller 19.juni etter avtale med Bjørn Granviken i
SOM Aviation):
Sak 11/20

Orientering om pilotutdanning i regi av OSM Aviation as

Utgår permanent – administrativ uttalelse oversendt:
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.
Utgår foreløpig(ny frist):
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Sak 13/20

Innspill fra Østre Agder regionråd til arbeidet med et handlingsprogram for
perioden 2021-2024 til Regionplan Agder 2030.

Utgår permanent:
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.

Utsatt sak:
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.

Utsatt sak:
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.

Utsatt sak:
Sak 17/20

Budsjettpremisser for 2021 interkommunale tjenester
2. og 3.mars avholdet Østre Agder rådmannsutvalg sitt årlige budsjettseminar i
Arendal kultur- og rådhus. Endelig notat fra seminaret er godkjent i
rådmannsutvalget 15.april 2020.
Sekretariatsleder gjennomgår de retningslinjer for budsjettarbeidet som ble fastsatt
under denne samlingen.
Sekretariatsleder forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Utgår permanent:
Sak 18/20

Aktuelle påvirkningssaker
Endret praksis for stopp av tog ved stasjonene Vegårshei og Gjerstad
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Utgår permanent:
Sak 19/20

Eventuelt

Nye saker til møtet 24.april 2020:
Sak 20/20

Forslag til uttale til høringsutkast fra Universitetet i Agder til strategi 20212024
Vedlagt følger høringsutkastet fra UiA til Strategi 2021-2024. Med bakgrunn i dette
tette samarbeidet som særlig de siste årene er etablert mellom universitetet og
regionrådet så er det naturlig for regionrådet å gi et innspill til strategien.
Vår intensjon bør være å bidra til at perspektivet på viktigheten av universitetets
samhandling med Agder kommer enda tydeligere fram enten det gjelde næringsliv,
det offentlige eller frivillig sektor.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd stiller seg bak uttalelsen til strategi for UiA 20212024.

Sak 21/20

Konsekvenser av pandemisituasjonen for regionens næringsliv-eks på andre
regionråds initiativ
Sekretariatsleder og utviklingsleder mottok en henvendelse fra PwC som på oppdrag
Nordfjordrådet hadde gjort en undersøkelse av effekter for næringslivet i denne
regionene av pandemien. Vi fikk en presentasjon av mandatet Nordfjordrådets arbeid
i den rådende krisen. Den rapport de hadde utarbeidet og kopi av pressemeldingen de
har utarbeidet for å informere om hva kommunene sammen gjør i regionen. Disse er
vedlagt.
Rådmannsutvalget anmodet Østre Agder næringsforum som består av
næringsmedarbeiderne sammen med en representant fra Agder fylkeskommune om å
vurdere om det er behov for å iverksette en tilsvarende undersøkelse. Deres
anbefaling til rådmannsutvalget var - Næringsforum anbefaler ikke at det
gjennomføres en tilsvarende undersøkelse som den som ble iverksatt i Nordfjord nå.
Deres vurdering er at de har rimelig god oversikt over situasjonen i regionen. De
viser også til at NHO er i ferd med å gjennomføre en undersøkelse knyttet til samme
tema. Vi bør først vurdere resultatene som framkommer der.
I møtet mellom rådmannsutvalget og næringsforum der denne anbefalingen ble
framført (som det redegjøres for i vedlagt notat) ble det anbefalt at regionrådet i
fellesskap iverksetter et prosjekt for å møte de særlige utfordringene reiselivet møter.
Næringsforum ved utviklingsleder Siri Asdal påtok seg så hurtig som mulig å sørge
for at det ble utarbeidet en foreløpig skisse til et slikt fellesprosjekt. Denne følger
vedlagt og har tittel Reiselivsmessig infrastruktur i Østre Agder- et
samarbeidsprosjekt. For å komme raskt i gang anbefaler rådmannsutvalget at Østre
Agder næringsforum år anledning til å bruke fra midlene som står til rådighet for
næringsutviklingssatsing etter Østre Agders deltakelse i Kommunal og
moderniseringsdepartementets By- og regionprogram til iverksetting av prosjektet.
Ved årsskiftet stod det kr.422.452 til rådighet på dette fondet. Samtidig har
Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Møteinnkalling

regionrådet forventninger til at denne lokale satsingen møtes med bidrag fra de
midler Agder fylkeskommune inviteres til å stille til rådighet i sitt møte 28.april som
blant annet skal gå til tiltak for reiselivet og til styrking av regionale næringsfond.
I møtet med rådmennene signaliserte også næringsmedarbeiderne at de ønsker å
etablere et tett samarbeid i den rådende situasjonen. Derfor legger de opp til
ukentlige møter seg imellom av en times varighet, for løpende å kunne informere
hverandre og etablere konkrete samarbeid ved behov.
Rådmannsutvalget og næringsforum mener det under den rådende situasjonen er
viktig at styret framstår som en samlende representant for kommunene i regionen når
utfordringene i næringslivet skal møtes. Derfor vil styreleder og sekretariatet i
regionrådet forberede et utkast til pressemelding som styret inviteres til å stille seg
bak i styremøtet. Utkast til en slik pressemelding sendes ut i forkant av møtet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret stiller seg bak den felles pressemeldingen om Østre Agder regionråds felles
innsats for å bidra til å møte utfordringene næringslivet står overfor.
Styret gir Østre Agder næringsforum mandat til å gå videre med sikte på å iverksette
et felles prosjekt som skal bidra til en ekstra offentlig satsing for tilrettelegging for
reiselivet under den rådende situasjon. Midler avsatt på det felles næringsfond
25199898 kan brukes ved satsingen.
Styret anmoder Østre Agder næringsforum om å bli holdt orientert om iverksettingen
av prosjektet og ber om at prosjektet omtales i det informasjonsbrevet sekretariatet
utarbeider til folkevalgte for april.
Sak 22/20

Kommunenes erfaringer med kriseledelse under pandemien
Politisk ledelse for håndteringen av pandemisituasjonen redegjør for forberedelsene i
de enkelte kommuner. Leder av rådmannsutvalget som er leder av KOSS gjør rede
for samarbeidet med sykehuset og hvilke særlige forberedelser som er gjort i
regionen for å kunne møte en dramatisk forverring av situasjonen.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 23/20

Disponering av fondsmidler for å møte framtidige utfordringer innenfor
eldremedisin i kommunene i Østre Agder – gjennomføring av utredningsarbeid.
Helse – og omsorgslederforum har gitt fagutvalget for kommuneoverleger i oppdrag
å utarbeide et strategisk dokument for å møte fremskrevne behov for kapasitet og
kompetanse i eldremedisin, og løfte frem områder som er egnet for samarbeid
mellom kommunene i Østre Agder. Tidsrammen for prosjektet er overskredet
primært fordi fagutvalget ikke har hatt kapasitet og ressurser til utredningsarbeidet.
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Overlege Oddmund Suhrke har søkt rådmannsutvalget i Østre Agder om
overlegepermisjon1 i 4 måneder.
Suhrke startet sitt arbeid som samfunnsmedisiner i 2012 og 2013, og har deretter
vært overlege ved KØH – enheten i flere år og nå som sykehjemsoverlege i Arendal.
Suhrke har tilbudt seg å delta i dette utredningsarbeidet hvor dette inngår i
utdanningspermisjonen. Denne løsningen er drøftet med leder av fagutvalget for
kommuneoverleger, Vegard Vige. Nærmere innhold og mandat for
utredningsarbeidet legges fram som egen sak i Helse – og omsorgslederforum møte
24.04. Østre Agder rådmannsutvalg stiller seg bak en slik bruk av
permisjonsperioden.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret gir Østre Agder rådmannsutvalg anledning til å disponere kr.415.000 fra fond
25199556 samhandlingsreform – kommunal øyeblikkelig hjelp til
utredningsarbeidet.
Sak 24/20

Aktuelle påvirkningssaker
Aktuelle saker drøftes i møtet.

Sak 25/20

Eventuelt
Avlysning av forsvarets planlagte øvelse i Agder på grunn av
smittevernsituasjonen.
Vedlagt følger informasjon fra HV om avlysning av planlagt øvelsesvirksomhet.

For styreleder Robert Cornels Nordli

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder

1

KS og Legeforeningen (SFS 2503 pkt 11.4) har inngått en avtale om at kommuneleger etter 5 års arbeid og med relevant spesialitet
har rett på 4 måneders permisjon med lønn. Utdanningspermisjon gir mulighet til faglig oppdatering, fordypning og utvikling i en
sammenhengende periode.
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