Møtereferat

Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Arendal 27.april 2020
Referat fra styremøte i Østre Agder regionråd fredag 24.april 2020. Møtet ble avholdt i teams.
Referent Sted
Sekretariatsleder Teamsmøte
Ole Jørgen Etholm

Tid
Fredag 24.april 2020
kl.09.00-10.45
Til stede

Følgende møtte: ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, ordfører Per Kristian Lunden,
Risør kommune, ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland
kommune, Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune, Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune,
Ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune og ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand
kommune.
Opposisjonsleder i Arendal, Geir Fredrik Sissener hadde forfall.
Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen møtte fram til kl.10.00. Leder av opposisjonen i Agder
fylkesting Gro Bråten hadde meldt forfall.
Styrets leder ordfører Robert C, Nordli ledet møtet.
Fra rådmennene møtte: Trond Aslaksen, Risør, Harald Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad,
Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad, Bo Andre Longum, Froland, Jarle Bjørn Hanken,
Tvedestrand og Ole Petter Skjævestad, Christina Ødegård, Åmli hadde forfall.
Saksliste:
Saksliste – utsatte sak:
Sak 10/20
Godkjenning av referat fra styremøte 24.januar 2020.
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
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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):
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.
Vedtak:
Styret godkjenner regnskapet for 2019.

Utsatt sak:
Sak 16/20

Årsmelding for Østre Agder regionråd 2019.

Vedtak:
Styret ba om en endring i siste avsnitt på side 7.
Ut over dette godkjenner styret årsmeldingen for 2019.
Endelig Årsmelding 2019 for Østre Agder regionråd publiseres på nettsidene.
Utsatt sak:
Sak 17/20

Budsjettpremisser for 2021 interkommunale tjenester
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Sekretariatsleder redegjorde for de anbefalinger for budsjettarbeidet 2021 og
handlingsprogram 2022-2024 som rådmannsutvalget fattet under budsjettseminaret.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Utgår permanent:
Sak 18/20

Aktuelle påvirkningssaker
Endret praksis for stopp av tog ved stasjonene Vegårshei og Gjerstad

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
vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd vedtar følgende uttalelsen til Strategi for UiA 20212024:
UiA verdier og samfunnsansvar
Under overskriften Åpenhet så vil det være naturlig å utvide åpenhetsperspektivet til aktiv
samhandling med det offentlige, næringslivet og frivillig sektor.
Samskaping for samfunnsutvikling
Kulepunkt 5 er svært ønskelig og en bør presiseres Utvikle arenaer for samskaping med
næringsliv og offentlig sektor. Kommunene har svært gode erfaringer med samarbeidet
med UiA på ulike felt. Den gode utvikling vi er inne i må videreføres og det er ønskelig å
formalisere samarbeidet på flere felt. For å lykkes med dette må det bygge på evne og vilje
fra begge parter til å avsette ressurser for kunnskapsbygging. Universitetets evne og vilje til
å bidra med desentraliserte opplæringstilbud er viktig for å skape en positiv
samfunnsutvikling.
Et attraktivt og moderne universitet
Østre Agder regionråd vil understreke hele regionens samlede ansvar for å bidra til at
campus Grimstad er et godt studiested for studentene. Universitet i Agder må framstå som
en institusjon som samler og ivaretar hele landsdelens kompetansebehov. Virksomheten
bør ha ambisjon om bred kunnskapsformidling til innbyggerne i Agder basert på en
gjennomtenkt og systematisk strategi for å nå innbyggere i alle deler av Agder.
Virksomheten må ha fokus på gjenbruk i kunnskapsformidlingen. Det oppnår UiA gjennom
å bruke ulike formidlingsarenaer både ved institusjonen, men også ved å bruke ulike
arenaer i landsdelen. Når UiA skaper en arena for å nå bredt ut under Arendalsuka så
framstår institusjonen som relevant og viktig for å presentere landsdelen som den
kunnskapsregionen man er. For å få med dette perspektivet så bør det inn et kulepunkt –
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UiA når innbyggerne på Agder gjennom forskningsformidling som engasjerer og involverer.
Bruk av nye digitale løsninger gjøre kunnskap tilgjengelig for flere.

Sak 21/20

Konsekvenser av pandemisituasjonen for regionens næringsliv-eks på andre
regionråds initiativ
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
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.
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.
Tingrett – egen tingrett med egen sorenskriver

Sak 25/20

Eventuelt
Avlysning av forsvarets planlagte øvelse i Agder på grunn av
smittevernsituasjonen.
Vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd anmoder HV-08 om å komme i gang med lokal
øvelsesaktivitet så snart smittevernsituasjonen knyttet til Covid-19 gjør dette
forsvarlig.
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Anmodning til styreleder om å gi en orientering om status vedrørende
utbygging av ny legevakt og KØH-avdeling.
Bakgrunnen for at saken kom opp var at ordfører Kjetil Torp hadde merket seg
oppslag i pressen om betydelig økt anslag over kostnader for nybygg, og derfor
ønsket en orientering om økonomiske konsekvenser for samarbeidskommunene.
Rådmannen i Arendal kommune og styreleder ga derfor en orientering om status i
arbeidet med nye lokaler til interkommunal legevakt og Østre Agder KØH. Med
bakgrunn i driftssituasjonen ved legevakten ble behovet for god framdrift i arbeidet
for å få på plass nytt bygg understreket. Nærhet til sykehuset ble understreket som en
avgjørende faktor for valg av tomt.
Vedtak:
Styret ber om at det sendes ut kort informasjon om prosessen, kostnadsbildet og
konsekvensen for de enkelte kommunene gitt de anslagene en på det nåværende
tidspunkt jobber ut fra.
Referent

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder
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