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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 29.mai 2020. 

 

Sted Tid  

Møtelokale i tilknytning til biblioteket som ligger ved ungdomsskolen   Fredag 29.mai 2020 
kl.09.00-13.00  

 

 

Sak 26/20 Godkjenning av referat fra styremøte 24.april 2020 som ble avholdt på Teams. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

Sak 27/20  Status for Agder idrettskrets og Olympiatoppen Sør 

Org.sjef i Agder idrettskrets, Svein Lien og Olympiatoppen Sør ved fungerende leder 

Gjermund Nesland har anmodet om å få møte styret i Østre Agder regionråd for å får 

presentere status for virksomheten etter at de ble slått sammen 1.1.2019. De vil i 

tillegg redegjøre for konsekvensene de ser for idretten i Agder under pandemien og 

hvordan idretten ser for seg at aktiviteten skal økes for elite og bredde. 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

Styret tar orienteringen fra ledelsen i idrettskretsen og fra Olympiatoppen sør til 

orientering. 

Sak 28/20 Orientering om pilotutdanning og annen luftfartsaktivitet i regi av OSM 

Aviation as ved Arendal lufthavn Gullknapp  

 Leder for pilotutdanningen i regi av OSM aviation as Bjørn Granviken kommer for å 

presentere deres videre utviklingsplaner for virksomheten ved Arendal lufthavn 

Gullknapp. Videre blir det informert om arbeidet med et dronesenter knyttet til 

lufthavnen og mulighetene for utvikling av et bredt luftfartsmiljø i samarbeid med 

Kjevik lufthavn som også omfatter flyteknisk utdannelse. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Styret vil engasjere seg med sikte på å bidra til at det ved Arendal lufthavn 

Gullknapp utvikler et sterkt luftfartsfaglig miljø både på pilotopplæring og 

kommersiell utnyttelse av droner. Det innebærer at regionene aktivt spiller inn dette 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/04/Referat-styremote-200424.pdf
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inn ved regional planlegging og ved kontakter med landsdelens stortingspolitikere. 

Herunder løfte spørsmålet om statlige finansiering til tårntjenesten. 

Sak 29/20 Status for fondsmidler i Østre Agder regionråd 

 Vedlagt følger en oversikt over fondsbeholdning ved årsskiftet. Videre har 

sekretariatsleder utarbeidet noter til dette som redegjør for planlagt bruk av 

fondsmidler i budsjett og i saker som er vedtatt i styret. Dette er også vedlagt. I 

notene er det forskuttert at styret vedtar etablering av forskningsfond. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

Sak 30/20 Iverksetting av Forskningsløft for kommunene innenfor helse- og omsorgsfeltet.  

Bakgrunn 
Styret har behandlet «Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» i møte 
03.05.2019, sak 28/2019, og fikk en orientering i møte 13.12.2029, sak 64/2019. 
Det ble da redegjort for Strategidokument for forskning, utvikling og innovasjon 
innen helse, omsorg og levekår 2020 – 2024 i Østre Agder, og for status i arbeidet 
med etablering av »Helseklynge på Agder".  

 
«Forskningsløftet for kommunene i Østre Agder» bidrar til å gjennomføre prosjektet 
Agder Helseklynge, og vil være et av Østre Agder kommunenes instrument for å 
bygge sammen med UiA og andre regionale aktører «Kunnskapsregionen Agder". 
For å iverksette «Forskningsløft for kommunene i Østre Agder» som beskrevet i 
saksframlegget foreslås det å avsette kr. 5.000.000.- av ubenyttede statlige midler 
som Østre Agder har mottatt til utvikling, forskning og forskningsdrevet innovasjon 
(se pkt 2.4 i vedlagte saksframlegg).  

 
Forslaget innebærer at kr.5.000.000 overføres til et forskningsfond. Midler til dette 
hentes ved å redusere 25199068 Samhandlingsreform fond med kr.1.800.000, 
25199556 KØH-fond med kr.2.000.000 og 25199561 FOU-helsefond med 
kr.1.200.000.  
Statusoversikt for fond følger som vedlegg med forslag til inndekning for 
forskningssatsingen. 
 

I møte 06.05.2020 i Østre Agder rådmannsutvalg sak 27/20 ble følgende vedtatt: 

1. Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å disponere kr.5.000.000 til 

«Forskningsløft for kommunene i Østre Agder» ved omdisponering av eksisterende 

fondsmidler jfr forslag til dekning i saksframstillingen. For å realisere satsingen 

inviteres UiA til drøfting av en slik satsing etter modell av det eksisterende 

samarbeidet i oppvekstsektoren. 

2. Bruk av fondets midler skal bygge på en begrunnet anbefaling fra Østre Agder helse 

og omsorgslederforum om at Østre Agder regionråd bør være partner i det aktuelle 

forsknings- og utviklingsprogrammet. Anbefalingen behandles i styret som formelt 

vedtar deltakelse og ramme for det økonomiske bidraget fra forskingsfondet. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/12/FoUI-–-strategidokument-Østre-Agder-versjon-04-06-2019.pdf
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Et utkast til felles sak til kommunestyrer/ bystyrer følger saken som vedlegg.  

Sekretariatsleder forslag til vedtak: 

Det treårige forsøksprosjektet i Østre Agder fikk f.o.m 2013 tildelt midler fra hhv Helsedirektoratet 

og SSHF. Ubenyttede midler står på fond som er øremerket særskilte formål i tråd med 

tilskuddsgivers intensjon. Formålet er ivaretatt gjennom Helsedirektoratets tilsagnsbrev datert 

22.02.2013 og nevnte avtaler med SSHF. 
 

Styret for Østre Agder anbefaler overfor kommune – og bystyrer i Østre Agder å slutte seg til forslaget om å 

disponere kr. 5.000.000 til «Forskningsløft for kommunene i Østre Agder» i samsvar med vedlagte 

saksdokument. UiA inviteres til drøfting av en slik satsing etter modell av det eksisterende 

samarbeidet i oppvekstsektoren. 

Bruk av fondets midler skal bygge på en begrunnet anbefaling fra Østre Agder helse og 

omsorgslederforum om at Østre Agder regionråd bør være partner i det aktuelle forsknings- og 

utviklingsprogrammet. Anbefalingen behandles i styret som formelt vedtar deltakelse og ramme for 

det økonomiske bidraget fra forskingsfondet. 

Sak 31/20 Uttale til utkast til regional planstrategi for Agder fylkeskommune. 

Vedlagt saken følger utkastet til Regional planstrategi. Med bakgrunn i dette 

foreligger det et notat fra sekretariatsleder som drøfter utkastet ut fra regionrådets og 

kommunene i Østre Agders aktuelle behov og prioriteringer. Sekretariatsleder 

gjennomgår punktene i notatet. Dette vedlegges saken. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til notat fra sekretariatet og legger til grunn at dette er 

regionrådets innspill til utkast til planprogram for Agder fylkeskommune. 

Sak 32/20 Aktuelle påvirkningssaker 

 Orientering fra KS vedrørende arbeidet med dokumentasjon av konsekvenser for 

kommunenes økonomi av pandemien. 

 Regiondirektør i KS Agder Steinar Eilertsen kommer for å orientere om de nyeste 

signalene fra KS sin kontakt med regjeringen og informasjonen de sitter med fra 

landets kommuner. I styrets drøfting vil det være ønskelig å ta utgangspunkt i hvilket 

politisk handlingsrom som foreligger for å ivareta sektorens behov i en særdeles 

utfordrende periode for kommunesektoren. Herunder hvilke premisser budsjetter for 

2021 i kommunene må utarbeides etter. Vil samlede effekter av skattereduksjoner, 

pensjonsforpliktelser med mer gjøre det nødvendig med redusert aktivitet. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunene i Østre Agder samordner sine innspill vedrørende økonomiske 

konsekvenser av pandemien i kommunene overfor nasjonale myndigheter gjennom 

KS. Det forventes at forskjeller mellom landsdeler og for kommuner av ulik størrelse 
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framkommer. Faktiske dokumenterte økonomiske effekter for den enkelte kommune 

må legges til grunn for statlige myndigheters kompensasjon til kommunesektoren. 

  

 

 Utvidet bruk av øvingsområder på Evjemoen av hærens avdelinger og enheter fra 

luftforsvaret 

 Det norske forsvar disponerer fortsatt store øvingsområder i tilknytning til 

Evjemoen. Forsvaret brukte betydelige ressurser for utvikle dette øvingsområdet og 

bør derfor benytte dette aktivt. Det vil også sikre forsvaret en tilstedeværelse i 

landsdelen ut over HV sin virksomhet. Det åpner også for felles øvelsesaktivitet 

mellom HV, hæren og luftforsvaret. Ved behov for å øke rekruttutdannelsen i hæren 

vil også området ha potensial med svært velegnede nærøvingsfelt for skyting og 

grunnleggende ferdigheter. Lokaliseringen til Sørlandet gir store fordeler for 

samvirke med NATO-allierte i mindre forband. Evjemoen er særlig egnet for 

lokaliseringen av den selvstendige motorisert infanteribataljon som del av innsatsen 

for å styrke NATOs kollektive forsvar som inngår i Forsvarssjefens fagmilitære råd 

2019 (strukturtabell alternativ B-sjø og C). 

 Med bakgrunn i at Langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024) nå er oversendt til 

Stortinget så vil en eventuell uttalelse vedrørende satsing på bruk av eksisterende 

statlige fasiliteter ved Evjemoen måtte rettes til Utenriks- og forsvarskomiteen i 

Stortinget som nå har sendt langtidsplanen tilbake til regjeringen og til 

Forsvarsdepartementet. Videre bør det sendes en kopi til sjefen for Hæren som 

disponerer øvingsområdene ved Evjemoen. 

 Innspillet fra Østre Agder regionråd inngår i en samlet prosess der Agder promoterer 

Evjemoen som en vesentlig ressurs for framtidens forsvar i Norge. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder regionråd vil peke på de store arealressursene forsvaret disponerer ved 

Evjemoen. Ved å gjenoppta bruk av skytefelt og andre øvingsfelt vil de store 

investeringene som tidligere er gjort her igjen komme til nytte. Ved hensiktsmessig 

bruk av OPS-løsninger i samarbeid med virksomhetene som i dag er knyttet til det 

tidligere leirområdet så kan ønsket om å styrke mannskapsressurs for hæren kunne 

løses med begrenset investeringsbehov over forsvarsbudsjettet og innenfor en for 

forsvaret hensiktsmessig tidshorisont. 

 Lokalisering av forsvarsvirksomhet innenfor opplæring og/eller beredskap gir 

forsvaret en forankring i en landsdel som ligger strategisk nær våre allierte i NATO 

og som i dag mangle tilstedeværelse ut over HV-08, som heller ikke har sin ledelse 

plassert i landsdelen. En utvidet bruk av forsvarets øvingsarealer ved Evjemoen 

legger til rette for en styrking av øvingssamarbeid med våre NATO-allierte 

Nederland og Danmark. Lokaliseringen til Sørlandet gir store fordeler ved at 

øvingsaktiviteten kan skje i mindre forband og hyppig, uten høye kostnader. 

Sak 33/20 Eventuelt 
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Kommunenes svar på henvendelse fra Datatilsynet vedrørende brudd på 

GDPR-lovverket 

Personvernombud Marthe Aarthun redegjør for de punkter kommunene er anmodet 

om å besvare. Henvendelsen fra Datatilsynet følger vedlagt. Rådmannsutvalget har 

drøftet saken og lagt et løp for å kunne laget et utkast til svar som kommunene kan 

benytte som grunnlag for sitt svar. Hver kommune er ansvarlig for å levere et svar til 

Datatilsynet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Styret i Østre Agder regionråd tar saken til orientering. 

Utsetting av planlagt besøk til EU og EØS i Brussel 

Med bakgrunn i pandemisituasjonen har det ingen hensikt å starte planlegging av et 

studiebesøk nå. Sekretariatet ber om at vi foreløpig stiller dette i bero og vurderer 

hensiktsmessigheten av et slikt besøk på nytt når reiserestriksjoner og andre hensyn 

knyttet til pandemien gjør det mulig. 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

Styret vedtar å stille alle planer for studiebesøk til EU og EØS i bero. 

 

For styreleder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder 


