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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

         Arendal 24.august 2020 

Referat fra styremøte i Østre Agder regionråd fredag 21.august 2020 i Froland. 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  
Ole Jørgen Etholm 

Agder fengsel Blakstad og Frolandia Fredag 21.august 2020 
kl.08:30-13.00 

 

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 opposisjonsleder i Arendal, Geir Fredrik Sissener.  

Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen var forhindret fra å møtte og for han møtte 

fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad. Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten møtte.  

Styrets leder ordfører Robert C, Nordli ledet møtet. 

Fra rådmennene møtte: Trond Aslaksen, Risør, Torill Neset, Gjerstad, Tone Marie Nybø Solheim, 

Grimstad, Bo Andre Longum, Froland, Christina Ødegård, Åmli og Ole Petter Skjævestad, 

Vegårshei.  

Harald Danielsen, Arendal og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde forfall.  

Fra fylkeskommunens administrasjon møtte kommunedirektør Anita Henriksen. 

 

Sakliste: 

 

Sak 41/20  Omvisning ved nytt fengsel på Blakstadheia i Froland kommune (60min) 

Representanter fra fengslet tok styrets medlemmer og rådmennen med på en grundig 

omvisning på det Nye Agder fengsel på Blakstadheia i Froland.  

Vedtak: 

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. 
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Sak 42/20 Godkjenning av referatet fra styremøte 16.juni 2020. 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

Sak 43/20 Orientering fra Agder universitet vedrørende bruk av ekstraordinære statlige 

midler til etter- og videreutdanning i forbindelse med Koronnapandemien.  

 Fra universitetet møte EVU-koordinator Geir Torstveit. Han presenterte 

universitetets omfattende tilbud innenfor etter- og videreutdanning som er etablert i 

forbindelse med pandemien. Han snakket også om distriktsvennlig utdanning. 

 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.    

 Avdelingsleder Wenche Fresvik i Agder fylkeskommune holdt en orientering om 

kriteriene administrasjonen hadde lag til grunn ved fordelingen av tildelte midler i 

forbindelse med pandemien. I sin presentasjon viste hun også en detaljert 

fordelingsoversikt vedrørende fordelingen. 

 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   

 Distriktsleder i Trygg Trafikk Paal O. Sodefjed orienterte styrets medlemmer om det 

arbeidet som pågår innenfor ordningen Trafikksikker kommune. 

 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. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/Referat-styremote-200619.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/DIKU-midler_-Kompetanse-Norge-midler-og-UIA-tilbud-styremote-Ostre-Agder-200820.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Presentasjon-fordeling-naeringsfond.pptx
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Kopi-av-Tildeling.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Trafikksikker-kommune-mote-Agder-2020.pptx
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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  

 Vedtak: 

Østre Agder regionråd ønsker etablering av Morrow Batteries i regionen og vedtar å 

iverksette et arbeid med intensjon om å etablere et felles interkommunalt 

tomteselskap med formål å tilrettelegge areal og infrastruktur for bygging av 

batterifabrikk i Østre Agder. Agder fylkeskommune inviteres til å delta i selskapet 

sammen med de 8 Østre Agder kommunene. Intensjonen om å etablere et slikt 

selskap er uavhengig av hvilket tomtealternativ i vår region som blir valgt. 

Østre Agder regionråd legger til grunn at ordførerne forankrer intensjonen om felles 

tomteselskap for batterifabrikk i den enkelte kommune så raskt som mulig. 

Østre Agder regionråd ønsker med dette å fremheve følgende tomtealternativer på 

vegne av regionen: 

Arendal kommune  - Agderparken øst 

Froland kommune  - Bøylestad/Monehagen 

Froland kommune  - Arendal lufthavn Gullknapp 

Gjerstad kommune  - Østerholtsheia 

Grimstad kommune  - Omre 

Risør kommune  - Moland nord 

Tvedestrand kommune - Grenstøl 

Åmli kommune  - Simonstad 

 

Sak 47/20 Uttale til forslaget om felles forliksrådsløsning for kommunene i Østre Agder 

fra namsfogden i Agder. 

 Vedtak: 

Styret i Østre Agder regionråd anbefaler overfor kommunestyrer og bystyrer å gi sin 

tilslutning til at det etableres et felles forliksråd for Østre Agder. 

Hvis kommunene går for en felles løsning kan hver kommune fremme inntil to 

kandidater til å sitte i forliksrådet. Leder og nestleder i Østre Agder regionråd 

innstiller kandidater overfor Namsfogden. 

Sekretariatet anmodes om å utarbeide et felles saksgrunnlag som skal kunne benyttes 

under behandlingen av saken. 
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Styret ber namsfogden om å sørge for at personene som påtar seg oppgaven å sitte i 

forliksrådet må gis kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste og honorar for sitt verv 

som står i forhold til den store arbeidsmengden oppdraget gir. 

 

Sak 48/20 Innspill fra Østre Agder regionråd til regionalt planforum 26.august. 

Sekretariatet opplyste ved starten av behandlingen at Agder fylkeskommunen hadde 

gitt tilbakemelding om at regionalt planforum ikke er et aktuelt forum for en dialog 

mellom fylkeskommunen og regionrådet om en eventuell regional plan etter mønster 

av Listerplanen. Fylkeskommunen tilbyr seg å stille på et eget møte om dette dersom 

regionrådet ønsker det. 

Styreleder pekte under drøftelsen på de erfaringer regionen har høstet under arbeidet 

for å utrede lokaliseringsalternativ for batterifabrikken. Han mente region har 

manglet en samlet strategi for å tiltrekke seg større næringsetableringer. Styreleder 

mener at tiden er inne for å heve felles ambisjoner for å tilrettelegge for slike større 

etableringer. I dette ligger avsetting av større næringsareal i kommuneplanene, men 

også fokus på tilgang på større mengder kraft og på gode vei og havneløsninger. Han 

ba styret vurdere om et første trinn for å bidra til en slik felles planprosess kan være 

å gi 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. 

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  

 Vedtak: 

 Det er ikke aktuelt med en uttalelse til dette. 

Sak 50/20 Eventuelt 

Pandemien – erfaringsutveksling etter sommeren 

Iverksetting av undersøkelsen – Hvordan bidra til positiv samfunnsutvikling i 

Østre Agder regionen? – en felle øvelse. 

Vedtak: 



Møtereferat 
 
 

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

Styret gir sekretariatet i ansvar å sette i gang denne prosessen og anmoder 

formannskapene om å komme med sin tilbakemelding innen 1.november. Dette slik 

at innspillene kan inngå i grunnlaget for planlegging av regional 

formannskapssamling i 2021. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder 


