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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 10.juni 2020. 

 

Sted Tid  

Kafe i Arendal bibliotek 2.etg, inngang i hjørnet ved auditoriet 10.juni 2020 kl.10.00-
12.00 

 

I forlengelsen av møtet kl.12.00-12.45 har Geir Rognlien Elgvin fra NSW arkitektur påtatt seg å gi en 
orientering vedrørende erfaringer han har hatt med batterifabrikk besøk i USA. Denne orienteringen blir 
gitt uavhengig av om det blir aktuelt å be om bistand fra selskapet i regionrådets videre arbeid med 
lokalisering av slik virksomhet på Agder. 

Det bestilles mat til møtet. 

Saksliste: 

35/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 6.mai 2020 og 

referatet fra ekstraordinært møte 27.mai 2020. 

 Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

36/20 Gjennomgang av endelig samarbeidsavtale for ØABV med formell underskriving 

 Det foreligger godkjenning av utkast til samarbeidsavtale for ØABV fra kommunene som 

deltar i samarbeidet. Tillegget Åmli kommunestyre ba om er ivaretatt gjennom et tillegg til 

punkt 6. Administrasjonen anser ikke at dette medfører et behov for en ekstra runde til de 

andre kommunene ettersom endringen ikke medfører vesentlige endringer i avtalen. 

Brannsjef Dag Svindseth deltar ved behandlingen av saken. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Rådmennenes underskrifter avtalen. 

37/20 Revidert samarbeidsavtale Østre Agder veilyssamarbeid. Formell underskriving. 

 Fagutvalget for veilyssamarbeidet og Østre Agder teknisk forum anbefaler at 

rådmannsutvalget godkjenner et forslag til revidert samarbeidsavtale. Utkastet følger 

standardutforming av slike avtaler i Østre Agder. Vedlagt følger gjeldende samarbeidsavtale 

fra 2014. Forslaget skiller seg ikke fra dette ut over 

 Henvisninger til ny kommunelov 

 Henviser til gjeldende organisasjonsmodell for Østre Agder regionråd 

 Tilpasset standardregler for oppsigelse av interkommunale samarbeid 

 Er mer utfyllende i forhold til de oppgaver som ivaretas gjennom samarbeidet. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/05/Motereferat-200506-radmannsutvalget.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/05/Motereferat-200527-radmannsutvalget-ekstraordin%C3%A6rt.pdf
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Grimstad kommune ønsket en endring i betalingsmodell for samarbeidet, men hverken 

fagutvalget eller Østre Agder teknisk forum anbefaler å gjøre endringer i dette. Dette var en 

av ordningene som ble drøftet i forbindelse med den samlede gjennomgangen av 

betalingsordninger for interkommunale samarbeid. Da var rådmannsutvalgets og styrets 

vurdering at praksis med betaling etter antall lyspunkt skulle videreføres. Saken vedlegges et 

separat vedlegg med oversikt over hvilke konsekvenser forslaget fra Grimstad ville gitt og 

hvilke konsekvenser en overgang til hovedmodell for betaling for interkommunale tjenester 

ville medført, samt dagens ordning med betaling etter antall lyspunkt. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner ny revidert samarbeidsavtale vedrørende 

veilyssamarbeidet og underskriver denne. 

38/20 Orientering om status for arbeidet med felles reiselivssatsing innenfor rammen av 

Østre Agder regionråd. 

 Utviklingsleder Siri Asdal gir en orientering om arbeidet med reiselivsprosjektet med vekt 

på etablering av padleled fra Risør til Lillesand grense som en videreføring av eksisterende 

led fra Oslofjorden og fram til Risør. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering. 

39/20 Saker til styremøtet 19.juni 2020 

1. Det forberedes en sak vedrørende lokalisering av batterifabrikk. Der styreleder sammen 

med rådmenn fra kommuner i Østre Agder med aktuelle lokaliseringsalternativ får 

fullmakt til å arbeide videre med saken. Sekretariatet utarbeider et notat for dem om 

nødvendig med ekstern bistand og i dialog med Morrows Batteries Company. 

Styretsmedlemmer involveres så langt det er mulig for å forankre et utkast på vegne av 

samarbeidskommunene i Østre Agder regionråd. 

2. Styret må få anledning til å vurdere å komme med ytterligere innspill til arbeidet med 

handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 etter at fristen er blitt utsatt til 1.juli. 

3. Utviklingsleder orienterer styret om framdriften i felles reiselivsprosjekt i Østre Agder 

regionråd. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering. 

40/20 Status for arbeidet i kommunene med sikte på å utrede aktuelle lokaliseringsalternativ 

for ny batterifabrikk. 

 I styremøtet 29.mai 2020 fikk styret en orientering fra Morrow Batteries Company. Hver 

kommune skulle se på aktuelle lokasjoner i egen kommune ut fra de forutsetninger som 

foreligger etter møtet. Hver rådmann blir anmodet om presentere aktuelle løsninger. Det er 

åpning til å ta med aktuelle fagmedarbeidere under orienteringen. 
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 Med grunnlag i punktene fra presentasjonen Morrow Batteries Company har 

sekretariatsleder laget en mer utførlig liste som han ber rådmennene vurdere om kan legges 

til grunn for vår vurdering av alternativ fra Østre Agder. Denne er vedlagt. Jeg har bedt om 

synspunkt fra Håkon Tanem til denne slik Agder energi og selskapet inviterte oss til å gjøre.  

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg registrerer at det foreligger muligheter følgende steder som en 

ønsker videre utredning av: 

41/20 Eventuelt 

 Status etter møtet om framtidig organisering av OFA i regi av Agder fylkeskommune. 

  

 

 

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 


