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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

         Arendal 4.juni 2020 

Referat fra styremøte i Østre Agder regionråd fredag 29.mai 2020 på Vegårshei. 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  
Ole Jørgen Etholm 

Biblioteket ved Vegårshei skole Fredag 29.mai 2020 
kl.09.00-13.00 

 

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, ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune 

opposisjonsleder i Arendal, Geir Fredrik Sissener.  

Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen hadde forfall for han møte Rune Hagestrand. Leder av 

opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten møtte.  

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, Christina Ødegård, Åmli og Ole 

Petter Skjævestad, Vegårshei. Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde forfall.  

 

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

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

Sak 27/20  Status for Agder idrettskrets og Olympiatoppen Sør 

Org.sjef i Agder idrettskrets, Svein Lien presenterte status for arbeidet i Agder 

idrettskrets. Han ble etterfulgt av Gjermund Nesland, fungerende leder ved 

Olympiatoppen Sør som gjennomgikk rekrutteringsarbeidet i landsdelen overfor nye 

idrettstalenter.  

Vedtak: 

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

orientering. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/04/Referat-styremote-200424.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/Presentasjon-NIF.pptx
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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 holdt en 

presentasjon der han redegjorde for deres planer ved Gullknapp flyplass innenfor 

flygerutdanning og for muligheter for en satsing i forhold til utdanning av piloter på 

droner og utdanning av flyteknikere på Kristiansand lufthavn Kjevik og Arendal 

lufthavn. 

 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 

inn ved regional planlegging og ved kontakter med landsdelens stortingspolitikere. 

Herunder løfte spørsmålet om statlige finansiering til tårntjenesten. 

 Styret anmoder Agder fylkeskommune om å vurdere mulighetene for å legge 

fagutdanning innenfor flyteknikk til Sam Eyde videregående skole.  

 Styret retter en henvendelse til Stortingets samferdselskomite med anmodning om 

statlig støtte til tårndriften ved Arendal lufthavn Gullknapp for å bidra til at 

åpningstiden skal kunne økes. Kopi av brevet til Stortinget sendes 

samferdselskomiteen i Agder fylkeskommune og til OSM Aviation. 

Sak 29/20 Status for fondsmidler i Østre Agder regionråd 

 Vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

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

Et utkast til felles sak til kommunestyrer/ bystyrer følger referatet som vedlegg.  

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. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/presentasjon-OSM-Aviation.pdf
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Sak 31/20 Uttale til utkast til regional planstrategi for Agder fylkeskommune. 

I møtet la styreleder fram et alternativ til kulepunkt 2 i forslaget til høringsuttalelse: 

Behov for regionale planer etter modell av Listerplanen. (s11.pkt.3)  

 

 Styret for Østre Agder regionråd har merket seg at det innenfor rammen av 

Regionplan Agder 2030 iverksettes en egen planprosess for Listerregionen med 

intensjon om å operasjonalisere regionplanens intensjoner her. For arbeidet stiller 

fylkeskommunen med ressurser. En slik planprosess vil også være aktuell for Østre 

Agder. Med store levekårsutfordringer i regionen knyttet til lavt sysselsettingsnivå, 

omfattende utstøting fra arbeidslivet også av unge mennesker, lavt utdanningsnivå er 

det behov for en særlig innsats for å snu uheldige utviklingstrekk. Kommunene i 

Østre Agder har behov for å ha hele Agder i ryggen når disse særlige utfordringene 

skal møtes med strategier og tiltak for å skape endring. 

 

Uttale til Regional planstrategi for Agder følger referatet. 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til uttalelsen, men ber om at kulepunkt to endres i samsvar 

med styreleders forslag. 

Sak 32/20 Aktuelle påvirkningssaker 

 Etablering av batterifabrikk på Agder 

 Styreleder Håkon Tanem i Morrow Battery Company og direktør Svein Are Folgerø 

i Agder energi ga en orientering for styret om planene for etablering av en 

batterifabrikk på Agder. 

 Vedtak: 

Regionrådet for Østre Agder, ordførerne i kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, 

Tvedestrand, Åmli, Froland, Grimstad og Arendal + opposisjonsleder i Arendal 

kommune, vedtar å arbeide sammen om å finne fram til beste tomte-alternativ for 

batterifabrikk, jfr. planene til Morrow Batteries AS, i vår region. 

Regionrådet ber sekretariatet arbeide sammen med de av medlemskommunene som 

mener å ha aktuelle arealer å tilby for raskt å få fram et mest mulig komplett tilbud 

til Morrow Batteries AS ut ifra de kriterier selskapet vil legge til grunn for valg av 

tomt. Utgifter knyttet til arbeidet belastes regionrådets sekretariatsfond. 

Regionrådet er beredt til å komme sammen til ekstraordinært møte for å ta stilling til 

hvilket tomtealternativ regionen vil anbefale, evt. flere alternativ i prioritert 

rekkefølge. 

  Orientering fra KS vedrørende arbeidet med dokumentasjon av konsekvenser for 

kommunenes økonomi av pandemien. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/presentasjon-Morrow-Batteries.pdf
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 Regiondirektør i KS Agder Steinar Eilertsen orienterte om de nyeste signalene fra 

KS vedrørende kontakt med regjeringen om økonomiske konsekvenser av 

pandemien for kommunesektoren.  

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 

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 

 Uttale til Langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024) som sendes: Utenriks- og 

forsvarskomiteen i Stortinget og Forsvarsdepartementet. Med kopi til sjefen for 

Hæren som disponerer øvingsområdene ved Evjemoen. 

 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 

Kommunenes svar på henvendelse fra Datatilsynet vedrørende brudd på 

GDPR-lovverket 

Sekretariatsleder orientert om samordningen i regi av Østre Agder rådmannsutvalg 

av svar overfor Datatilsynet på henvendelse vedrørende brudd på GDPR-lovverket 

Vedtak: 

Styret i Østre Agder regionråd tar saken til orientering. 

Utsetting av planlagt besøk til EU og EØS i Brussel 

Vedtak: 

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

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder 


