Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra møte i rådmannsutvalget onsdag 10.juni 2020 i Arendal.
Sted

Tid
Cafelokalet ved Arendal bibliotek 10.06.2020
kl.10.00-12.00

Til stede i møtet:
Leder Harald Danielsen – Arendal, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Torill Neset –
Gjerstad, Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland, Ole Petter Skjævestad –
Vegårshei og Trond Aslaksen – Risør.
Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand hadde meldt forfall og for han deltok Øyvind Johannesen.
Fra Agder fylkeskommune møte direktør Anita Henriksen fram til kl.11.30.
Leder Harald Danielsen og medlem Trond Aslaksen deltok ikke under behandlingen av sak 4020.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm
Under behandlingen av sak 40-20 deltok følgende medlemmer av Østre Agder næringsforum: Bård
Vestøl Birkedal - Risør, Ole Andreas Sandberg - Gjerstad, Anne Torunn Hvideberg – Tvedestrand,
Kåre Andersen – Arendal. Fra Grimstad møtte kommunalsjef Petter Toldnæs.
Saksliste:
Saksliste:
35/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 6.mai 2020 og
referatet fra ekstraordinært møte 27.mai 2020.
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet fra 6.mai 2020 og referatet fra 27.mai 2020.
36/20 Gjennomgang av endelig samarbeidsavtale for ØABV med formell underskriving
Brannsjef Dag Svindseth deltok under behandlingen av saken og orienterte om status ved
ØABV.
Med bakgrunn i at Grimstad brannvesen har blitt stilt overfor nye krav til dimensjonering så
ønsker de samtaler med ØABV om samarbeid.
Vedtak:
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Rådmennenes underskrifter den nye samarbeidsavtalen.
Ny dimensjoneringsforskrift (Brann) er forventet vedtatt i løpet av høsten 2020. En mulig
følge av denne er krav om endring av beredskap og dimensjonering i det enkelte
brannvesen. I forlengelse av dette ønskes et møte mellom Grimstad brannvesen og ØABV
for å se på eventuelle muligheter og synergier ved samarbeid. Brannsjefene tar ansvar for
koordinering og innkalling når ny forskrift foreligger.
37/20 Revidert samarbeidsavtale Østre Agder veilyssamarbeid. Formell underskriving.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner ny revidert samarbeidsavtale vedrørende
veilyssamarbeidet og underskriver denne.
Grimstad kommune ber om at sekretariatet ved sekretariatsleder og veilysmedarbeider tar et
initiativ til et møte med ledelse og veimedarbeider i august. Intensjonen er en gjennomgang
samarbeidsavtalen. Herunder hvilke retter og plikter som påligger Østre Agder regionråd
knyttet til veilys, og hvilket ansvar Grimstad kommune skal ivareta i disse sakene.
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.
Vedtak:
Det rettes en henvendelse til Agder fylkeskommune der de anmodes om å merke seg de
utfordringer som er oppstått som en konsekvens av pandemien for transport til øyer på
Agder og med en anmoding om å vurdere ekstraordinær støtte til fergene fra tildelte statlige
midler.

Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.
39/20 Saker til styremøtet 19.juni 2020
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering og bert i tillegg om at det tas med et
punkt under eventuelt om Pandemien – erfaringsutveksling før sommeren.
40/20 Status for arbeidet i kommunene med sikte på å utrede aktuelle lokaliseringsalternativ
for ny batterifabrikk.
Sekretariatet hadde på grunnlag av punktene Morrow Batteries Company laget et sett med
kriterier. Disse revideres etter hvert som det foreligger nye opplysninger fra virksomheten.
Til rådmannsmøtet forelå det alternative tomteløsninger fra syv kommuner:
Arendal kommune

-

Heftingsdalen
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Froland kommune

-

Gullknapp Aerial Center

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.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ber om at det arbeides videre med alle de foreslåtte
lokaliseringsalternativ.
41/20 Eventuelt
Status etter møtet om framtidig organisering av OFA i regi av Agder fylkeskommune.
Utgikk på grunn av mangel på tid.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder regionråd
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