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 19.juni 2020 i Arendal. Møtet vil være lukket under
behandlingen av sak 34/20.
Sted Tid
Arendal kultur- og rådhus, møterom 254 Strømsbu Fredag 19.juni 2020
kl.09.00-13.00

Sak 34/20

Status for arbeidet med utredning av lokaliseringsalternativ for batterifabrikk i
Østre Agder kommunene
Lukket behandling i henhold til kommuneloven § 11-5 2.ledd jfr. forvaltningsloven §
13 1. ledd nr. 2.
Sekretariatsleder presenterer felles kvaliteter som oppnås ved lokalisering av
batterifabrikken til en kommune i Østre Agder.
Deretter gjennomgås den enkelte kommune sitt forslag til lokalisering:
Arendal kommune

-

Heftingsdalen/Agderparken Nord

Froland kommune

-

Gullknapp Aerial Center/Monehagen - Bøylestad

Gjerstad kommune

-

Østerholt A/Østerholt B

Grimstad kommune

-

Omre

Risør kommune

-

Moland industriområde/Nytt E18 kryss mot Risør

Tvedestrand kommune-

Grenstølområdet

Åmli kommune

Simonstad sør/Simonstad nord

-

Vegårshei kommune har gitt tilbakemelding på at de ikke har aktuelt alternativ.
Rådmennene har fått oversendt et foreløpig utkast til kriterier. Denne sendes separat
med innkallingen til styrets medlemmer og rådmennene. Listen vil justeres i dialog
med Morrow Batteries Company.
Sekretariatslederes vil på anmodning av styreleder og leder av rådmannsutvalget la
være å komme med forslag til vedtak i saken.
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Sak 35/20

Godkjenning av referatet fra styremøte 29.mai 2020.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 36/20

Innspill til Handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 – utsatt frist
Som et ledd i oppfølgingen av Regionplan Agder 2030 og i henhold til
bestemmelsene i Plan- og bygningsloven skal fylkeskommunen utarbeide et
handlingsprogram for oppfølgingen planen. En høringsuttalelsen fra Østre Agder
regionråd skulle opprinnelig vært behandlet på styremøtet 13.mars, men dette møtet
ble avlyst på grunn av Koronapandemien. Agder fylkeskommune valgt å gi en ny
frist for å komme med uttale til 1.juli 2020.
Styret får nå anledning til å drøfte saken og eventuelt komme med endringer eller
tillegg til tidligere avgitt uttalelse.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret finner ikke behov for å komme med innspill ut over punkter som ble sendt inn
i forbindelse med den tidligere høringsfristen.

Sak 37/20

Orientering for status vedrørende felles reiselivsprosjekt i Østre Agder
regionråd.
Utviklingsleder Siri Asdal vil presentere arbeidet med padleled langs kysten og for
utfordringer knyttet transport til øyene i skjærgården. Dette er relatert til
avstandsbestemmelser for å forebygge Korona-smitte.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret ber fylkesordfører merke seg de utfordringer som er oppstått som en
konsekvens av pandemien for transport til øyer på Agder og anmoder om å vurdere
ekstraordinær støtte til fergene fra tildelte statlige midler.
Styret tart til orientering det pågående arbeidet med felles reiselivsprosjekt for
kommunene i Østre Agder.

Sak 38/20

Tildeling av statlige midler til Universitet i Agder øremerket etter og
videreutdanning.
Regjeringen lanserte i april en kompetansepakker på 190 millioner for permitterte og
arbeidsledige. Regjeringens ønske er at personer som nå står uten arbeid, kan bruke
denne tiden til å ruste seg bedre for arbeidslivet etter at koronakrisen er over.
Foreløpig er UIA tildelt 3,5 mill.kr. fra disse midlene. Geir Torstveit fra UIA vil gi
en orientering om deres planer bruk av disse midlene og for framtidige søknader om
støtte til dette formålet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
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Sak 39/20

Aktuelle påvirkningssaker
Status ved sykehusene
Styreleder har bedt om at det utarbeides et grunnlag for uttale vedrørende ulike
utfordringer sykehusene står overfor. Med bakgrunn i at det avholdes et kontaktmøte
med sykehuset 12.juni så kan ikke utkastet sendes ut før 15.juni.

Sak 40/20

Eventuelt
Revisjon av samarbeidsavtale vedrørende felles veilys og underskrift av
samarbeidsavtale for ØABV – Østre Agder brannvesen etter behandling i
kommunestyrer/bystyrer.
Vedlagt følger kopi av underskrevet samarbeidsavtale for veilyssamarbeidet. Avtalen
er basert på bestemmelsene i ny kommunelov. Samarbeidets innhold er ikke endret.
Oppgavene er spesifisert i henhold til de oppgaver som ivaretas gjennom
samarbeidet.
Alle kommuner har behandlet samarbeidsavtalen for ØABV. Åmli ba om en liten
endring som er innarbeidet i utkastet rådmennene har underskrevet. Denne følger
også vedlagt.
Begge publiseres på nettsidene til Østre Agder regionråd.
Status behandling av nye vedtekter for det interkommunale samarbeidet i
kommunestyrer/bystyre
Pandemien – erfaringsutveksling før sommeren

For styreleder Robert Cornels Nordli

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder
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