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 21.august 2020 i Froland.
Sted Tid
Froland kommune. Start ved nytt fengsel kl.08.30. Resten av møtet avholdes på Fredag 21.august 2020
møterommet i Frolandia fra kl.09.45 kl.08.30-14

Sak 41/20

Omvisning ved nytt fengsel på Blakstadheia i Froland kommune

(60min)

Fengselsledelsen vil vise styret og rådmennene rundt i det nye fengselet på
Blakstadheia.
Sekretariatsleders forslag:
Styret takker ledelsen ved fengselet for muligheten til å besøke den nye store
virksomheten i regionen og understreker at de er åpne for kontakt med virksomheten
når ledelsen der finner behov for dette.

Sak 42/20

Godkjenning av referatet fra styremøte 16.juni 2020.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 43/20

Orientering fra Agder universitet vedrørende bruk av ekstraordinære statlige
midler til etter- og videreutdanning i forbindelse med Koronnapandemien.
(20min+10min)
Fra universitetet møter Geir Torstveit for å redegjøre for hvilke tilbud som er etablert
og hvilke erfaringer en har høstet i forhold til søkergrunnlag, inntak og
gjennomføring.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber om at administrativ ledelse i kommunene blir
varslet hvis det kommer nye runder med ekstraordinære midler til videre og
etterutdanning.

Sak 44/20

Tildeling av midler for styrking av lokale næringsfond fra Agder
fylkeskommune.
(10min+10min)
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Vedlagt følger en oversikt over tildeling av midler for styrking av lokale
næringsfond som Østre Agder regionråd har mottatt fra Agder fylkeskommune.
Avdelingsleder Wenche Fresvik i Agder fylkeskommune vil redegjøre for
fylkeskommunen vurderinger som ligger til grunn for fordelingen.
Sekretariatsleder har laget en beregning for tildeling av styrkingsmidler i forhold til
folketall. Til møtet håper sekretariatet også å ha tilgjengelig data for
sysselsettingsnivået i kommunene som mottar midlene. Det er ønskelig å ta en dialog
med fylkeskommunen om sentrale levekårsindikatorer som denne bør inngå som en
del av grunnlaget når nivået på tildelinger fastsettes. For sekretariatet er det åpenbart
at midler til lokal næringsutvikling bør være et sentralt virkemiddel i arbeidet for å få
opp sysselsettingsnivået i hele Agder, men særlig i de deler som ligger særlig lavt i
forhold til landsgjennomsnittet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder merker seg nivået på tildeling av ekstraordinære midler for
styrking av lokale næringsfond til regionen som en oppfatter at ligger lavt i forhold
til de omfattende utfordringer regionen har i forhold til sysselsettingsnivå også sett i
forhold til andre deler av Agder.
Med den sentrale rolle Agder fylkeskommune har påtatt seg i å møte
levekårsutfordringene på Agder så bør midler til næringsutvikling være et sentralt
virkemiddel for å oppnå vesentlige forbedringer. Lavt sysselsettingsnivå i Østre
Agder gir mange innbyggere lite å leve av og bidrar til høyt kommunalt utgiftsnivå
og til lave skatteinntekter i regionen.
Sak 45/20

Orientering om ordningen Trafikksikker kommune

(20min+10min)

Tidligere leder for UP og nå prosjektmedarbeider Øystein O. Krogstad og
distriktsleder i Trygg Trafikk Paal O. Sodefjed kommer for å orientere styrets
medlemmer om det arbeidet som pågår innenfor ordningen Trafikksikker kommune.
Disse representantene vil med sin bred erfaring fra trafikksikkerhetsarbeidet i
regionen kunne svare på spørsmål vedrørende trafikksikkerhetsarbeidet styrets
medlemmer.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret ber kommunene i samarbeidet vurdere om de i fellesskap skal gå inn på
ordningen Trafikksikker kommune. De kommuner som velger å satse på dette bør
samordne sin innsats. Sekretariatet kan tilrettelegge for en slik samordning.
Sak 46/20

Orientering om alternativ kommunene ønsker å spille inn overfor Morrow
Batteries Company for lokalisering av batterifabrikk, samt styrets anbefaling
overfor kommunene vedrørende vilje til organisering av et felles
interkommunalt tomteselskap dersom selskapet lokaliserer etableringen i en av
kommunene som omfattes av Østre Agder regionråd
Kommunene har fra siste styremøte jobbet videre med sine alternativ vedrørende
lokaliseringsalternativ for batterifabrikk. Ettersom disse ble presentert i siste

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Møteinnkalling

styremøte blir kommunenes innspill i møtet begrenset til å utdype hvilke faktorer
som styrker og begrenser som ligger i de alternativ de fremmer. Ordføreren i
kommuner som ønsker å presentere forslag til lokalisering presenterer disse kort 3-4
min.
Sekretariatet hadde til forrige møte laget en presentasjon som tar utgangspunkt i
felles kvaliteter ved Østre Agder som lokaliseringssted for en ny batterifabrikk.
Kommunene har fått anledning til å supplere denne med faktorer de ønsker at det
legges vekt på. Sekretariatet redegjør for eventuelle endringer og tillegg. Følgende
innspill anbefales tatt med:




Tillegg hovedpunkter i foil 3
Juster foil 6 Videregående opplæring - forenkling
Justert foil 12 Veinett

Forslag til vedtak framlegges i møtet.
Sak 47/20

Uttale til forslaget om felles forliksrådsløsning for kommunene i Østre Agder
fra namsfogden i Agder.
Kommunene i Østre Agder har mottatt en henvendelse fra namsfogden der en ber om
synspunkt på en organisatorisk løsning som innebærer at kommunene samles
organisatorisk i en felles forliksrådsløsning. Styret inviteres til å gi en anbefaling
overfor kommunestyrer og bystyrer på en slik løsning.
Kommuner som har samme sekretariat og ligger i samme domssogn kan beslutte å
ha felles forliksråd. Da må kommunene samtidig være enige om hvor mange
medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge. Av henvendelsen fra
namsfogden framgår det ikke noe om antallet det enkelte kommunestyre/bystyret
skal velge.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret anbefaler kommunene å gi ståtte til forslaget om etablering av Forliksrådet
Østre Agder. Det er en forutsetning for anbefalingen at alle kommuner får anledning
til å velge medlem/mer til dette.

Sak 48/20

Innspill fra Østre Agder regionråd til regionalt planforum 26.august.
Agder fylkeskommune har invitert kommunene i Østre Agder og regionrådet til
regionalt planforum for vår region. Styreleder er opptatt av at man under denne
samlingen legger drøfter et opplegg for utarbeidelsen av regional plan for Østre
Agder etter modell av det pågående planarbeidet i Lister. Det er naturlig at dette er et
tema under møtet.
Erfaringene regionen har høstet under arbeidet for å utrede lokaliseringsalternativ for
batterifabrikken er at vår region har manglet en samlet strategi for å tiltrekke seg
større næringsetableringer. Styreleder ønsker å drøfte med resten av styret om tiden
nå er inne for å heve felles ambisjoner for å tilrettelegge for slike større etableringer.
Dette innebærer både avsetting av større næringsareal i kommuneplanene, men også
fokus på tilgang på større mengder kraft og på gode vei og havneløsninger. Han ber
styret vurdere om et første trinn for å bidra til en slik felles planprosess kan være å gi
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Østre Agder næringsforum i oppdrag å planlegge en samling for politisk ledelse i
kommunen, plan- og næringsmedarbeider i kommunen og inviterte representanter for
næringslivet til en workshop i november der temaet er strategier for å tilrettelegge
for større næringslivsetableringer i de åttekommunene.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret ber sekretariatet og Østre Agder næringsforum om å forberede en samling for
politisk ledelse i kommunen, plan- og næringsmedarbeidere og inviterte
representanter for næringslivet for å drøfte hvordan regionen Østre Agder skal kunne
stille til rådighet næringsareal for store etableringer og andre problemstillinger
knyttet til dette som krafttilgang og tilknytning til annen infrastruktur.

Sak 49/20

Aktuelle påvirkningssaker
Uttale til forslag til endrede ruteplaner for Sørbanen fra Go-Ahead
1.november er tidspunktet for større ruteendringer på jernbanen. Go Ahead spiller
inn sine forslag til endringer som samordnes med endringer de andre operatørene i
jernbanenettet ønsker.
Sekretariatet har mottatt utkast til endringer fra selskapet som vi har anledning til å
fremme synspunkt på. Vedlagt følger forslaget fra Go-Ahead Nordic til Bane nor –
Kunde og trafikk. Vurderingen fra administrasjonen er at dette forslaget fra Go
Ahead Nordic ikke medfører vesentlige endringer i rutetilbudet. Dersom de får til en
bedre tilpassing inn mot Oslo så kan kortere ventetid på Nelaug bidra til en liten
reduksjon av reisetiden.

Sak 50/20

Eventuelt
Pandemien – erfaringsutveksling etter sommeren
Iverksetting av undersøkelsen – Hvordan bidra til positiv samfunnsutvikling i
Østre Agder regionen? – en felle øvelse.
I vår hadde vi planer om å gjennomføre en slik kartlegging i samarbeid med
formannskapene i medlemskommunene. Da kom pandemien i veien for
gjennomføringen. Leder for regionrådet anmoder nå styret om å gjøre en vurdering
av om dette kan gjennomføres nå og etter hvilken tidsplan. Her finner dere
prosessbeskrivelsen og dokumentet slik den framstår på nettsidene til Østre Agder
regionråd.

For styreleder Robert Cornels Nordli

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

