Møtereferat

Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Arendal 22.juni 2020
Referat fra styremøte i Østre Agder regionråd fredag 19.juni 2020 på Vegårshei.
Referent Sted
Sekretariatsleder Bystyresal Arendal kultur- og rådhus
Ole Jørgen Etholm

Tid
Fredag 19.juni 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
og fra kl.10 opposisjonsleder i Arendal, Geir Fredrik Sissener.
Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen møtte via teams fra starten av møtet. Leder av
opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten møtte ikke.
Styrets leder ordfører Robert C, Nordli ledet møtet.
Fra rådmennene møtte: Harald Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad, Tone Marie Nybø
Solheim, Grimstad, Bo Andre Longum, Froland, Christina Ødegård, Åmli og Ole Petter
Skjævestad, Vegårshei.
Trond Aslaksen, Risør hadde forfall og for han møtte Bård Vestøl Birkedal under behandlingen av
sak 34/20. Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde forfall.
Sak 34/20

Status for arbeidet med utredning av lokaliseringsalternativ for batterifabrikk i
Østre Agder kommunene
Styret vedtok å lukke 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. Styret ba om at fagskole i Grimstad
og variert idrettslig tilbud skulle innarbeides i denne oversikten.
Hver enkelte kommune presenterte sitt forslag til lokalisering:
Arendal kommune

-

Heftingsdalen/Agderparken Nord

Froland kommune

-

Gullknapp Aerial Center/Monehagen - Bøylestad
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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 hadde gitt tilbakemelding om at de ikke har aktuelt alternativ.
En revidert kravspesifikasjon fra Morrow Batteries Company forelå i løpet av
fredagen. Denne oversendes styrets medlemmer og rådmennene.
Vedtak:
Styret anmoder hver kommune om å konsentrere seg om ett alternativ og om å foreta
en analyse i forhold til om de kan møte kravene i Lokaliseringsforespørselen fra
Morrow Batteries as slik de framgås av kravspesifikasjon av 11.juni 2020.
Styret ber om et møte med Agder energi nett for å bli orientert om selskapets planer
for utbygging av kraftnettet i regionen. I samråd med Agder energi nett vurderer
sekretariatet om også Statnett inviteres til en slik orientering.
Sak 35/20

Godkjenning av referatet fra styremøte 29.mai 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 36/20

Innspill til Handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 – utsatt frist
Av den tidligere innsendte høringsuttalelsen framgikk det ikke tydelig hvilken region
Vegårshei naturlig knyttes til. Ordfører Kjetil Torp opplyste at de i de fleste tilfeller
ser seg som en del av en felles region med Arendal, Tvedestrand og Froland.
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 presenterte arbeidet med prosjektet så langt.
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.
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Styret tar 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.
Sekretariatsleder hadde mottatt en presentasjon som ble benyttet i møtet.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering, men vil samtidig berømme Agder universitet for
deres evne til å hente inn ressurser til landsdelen for å kunne stille med et omfattende
og tilpasset etter- og videreutdanningstilbud for de som har blitt permittert eller
arbeidsledige nå under pandemien.

Sak 39/20

Aktuelle påvirkningssaker
Status ved sykehusene
Vedtak:
Oversender følgende uttalelse til Helse Sørøst og til Sørlandet sykehus HF:

Østre Agder vil styrke Sykehuset i Arendal
Østre Agder er sterkt bekymret for sykehusenes økonomiske stilling etter
pandemien, og manglende bevilgninger for å sikre utvikling av sykehuset i Arendal.
Sykehuset i Arendal er i Nasjonal - helse – og sykehusplan definert som et stort
akuttsykehus som skal inneha et bredt spekter av fagdisipliner og profesjoner.
Tilbudet innenfor akuttmedisin og intensiv behandling må videreutvikles innenfor
flere fagdisipliner for å sikre at det høyspesialiserte tilbudet ved Hjertesenteret (PCI)
ved sykehuset opprettholdes som et regionalt behandlingstilbud.
Kommunene i Østre Agder er svært positive til at Helse - og omsorgskomiteen på
Stortinget har sikret at Sørlandet sykehus får starte planleggingen av nytt akutt – og
intensivbygg i Kristiansand. Dette fører til økt pasientsikkerhet for alle innbyggere på
Sørlandet.
Hjertesenteret ved sykehuset i Arendal ble i 2018 kåret til årets sykehus av Norsk
hjerteinfarktregister for best score på behandling av hjerteinfarkt, og senteret er
europeisk referansesenter for ny diagnostikk.
Nye og bedre behandlingsmetoder som er i stadig utvikling krever mere fysisk
plass, utdanningskapasitet og krav til forskning. Det må derfor bevilges mer midler
til investeringer og vedlikehold av sykehuset i Arendal for å sikre tilfredsstillende
nødstrømsforsyning og utvidelse av laboratoriekapasitet. Dette er helt nødvendig for
å utvikle Hjertesenteret i Arendal, og for å øke behandlingskapasiteten til rundt
1.000 flere pasienter i året.
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Østre Agders vedtak om ny legevakt og KØH - enhet lokalisert ved sykehuset
forutsetter også en oppgradering av nåværende lokaliteter for akuttmottaket ved
sykehuset i Arendal for å styrke samhandlingen mellom kommunene og sykehuset.

Sak 40/20

Eventuelt
Revisjon av samarbeidsavtale vedrørende felles veilys og underskrift av
samarbeidsavtale for ØABV – Østre Agder brannvesen etter behandling i
kommunestyrer/bystyrer.
Status behandling av nye vedtekter for det interkommunale samarbeidet i
kommunestyrer/bystyre
Sekretariatet skal ta ny kontakt med de kommuner som en så langt ikke har registrert
at har behandlet og fattet vedtak i saken.
Pandemien – erfaringsutveksling før sommeren
Kommunene hadde mottatt en henvendelse fra Fylkesmannen i Agder om å gå inn på
en felles ordning for beredskapslager for medisinsk verneutstyr. Kostnadene ved den
foreslåtte ordningen var høye og ingen av kommunene ser seg i stand til å ta del i
ordningen med dagens økonomiske situasjon.

Referent

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder
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