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 regionråd fredag 25.september 2020 i Grimstad.
Sted Tid
Grimstad rådhus - Kommunestyresalen Fredag 25.september
2020 kl.09.00-13

Sak 51/20

Godkjenning av referatet fra styremøte 21.august 2020.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 52/20

Friluftslivets ferdselsårer i Agder - status og veien videre.
Orientering om prosjektet som skjer i regi av Agder fylkeskommune ved prosjektleder Arild
Syvertsen.

Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sak 54/20

Initiativ for etablering Vegar videregående skole for mennesker med
manglende eller avbrutt videregående opplæring i Vegårshei kommune.
Med basis i erfaringer fra tilsvarende opplæringstilbud i Haugesund og Karmøyregionen vil representanter for Karmsund ABR gi styret en orientering om
målgruppen for tilbudet og hvilke resultater en har oppnådd i forhold til gjennomført
videregående opplæring for en gruppe som tidligere har falt ut av skolegang og
arbeidsliv. Tilbudet på Vegårshei vil bli lokalisert til Mauråsen og det vil være et
internattilbud. Erfaringsmessig er elevgruppen som rekrutteres fra 25 år og oppover.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder ser positivt på planene om å etablere et tilpasset
undervisningstilbud for mennesker som ikke har vært i stand til å fullføre
videregående opplæring. Styret har som forventning at et slikt tilbud kan bidra til å
hindre unge voksne i vår region fra å falle varig utenfor arbeidslivet.
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Sak 53/20

Forberedelse av workshop vedrørende tilrettelegging av næringsareal for større
etableringer.
Styreleder Robert Cornels Nordli deltok i siste møte i Østre Agder næringsforum.
Han vil sammen med utviklingsleder Siri Asdal orientere om arbeidet som pågår for
å forberede en slik samling.
Under behandlingen av saken i Østre Agder næringsforum gjorde de følgende
vedtak: I etterkant av Morrow batteries beslutning om lokalisering av tomt for
batterifabrikk legges det opp til en workshop med aktuelle deltakere fra kommunene.
Workshopen holdes i desember og hensikten er å se på muligheter for felles å
posisjonere regionen Østre Agder i ulike sammenhenger.
En arbeidsgruppe, bestående av Anne Torunn Hvideberg, Kåre Andersen og Siri
Asdal er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av workshopen. Styret holdes
løpende orientert.
Styret bør drøfte hvem de ønsker skal være målgruppe for samlingen og om de har
ønske om å komme med innspill til forberedelsen av møtet.
Sekretariatsleder fremmer forslag til vedtak med grunnlag i drøftelsen i styret.

Sak 55/20

Status for videre arbeid med felles krematorieløsning.
Sekretariatet har fått oversendt saken KREMATORIUM OG BETALING FOR
KREMASJON. NYE PREMISSER TILSIER NY VURDERING som er behandlet i
formannskapet i Arendal kommune. Denne følger som vedlegg til saken.
Det var rådmannen i Arendal som reiste saken med bakgrunn i at anslaget på
kostnader knyttet til utbygging av et nytt krematorium hadde økt dramatisk, og at
han derfor ønsket ny politisk behandling av saken i kommunale organ.
Av vedtaket framgår det at en anmoder Østre Agder regionråd om en uttalelse før
saken legges fram for bystyret.
Østre Agder rådmannsutvalg behandlet saken i sitt møte 16.september 2020 der
gjorde de følgende vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret for Østre Agder å ta til etterretning at
bygging av nytt krematorium vil medføre vesentlig høyere kostnader enn tidligere
forutsatt og anbefaler derfor at behovet for kremasjonstjenester i regionen dekkes
gjennom samarbeid med krematoriene i Kristiansand, Skien og Vestfold.
Den forpliktelse kommunene Froland, Grimstad, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og
Åmli tidligere har påtatt seg vil bortfalle når Arendal kommune omgjør sin tidligere
beslutning om utbygging av nytt krematorium.
Et styrevedtak i saken oversendes til kommunen slik at det kan inngå i den videre
behandling i bystyret. Hvis bystyret fatter vedtak om å innstille arbeidet med nytt
krematorium vil medlemskommunenes forpliktelser overfor prosjektet bortfalle.
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Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd tar til etterretning at bygging av nytt krematorium vil
medføre vesentlig høyere kostnader enn tidligere forutsatt, og anbefaler derfor at
behovet for kremasjonstjenester i regionen dekkes gjennom samarbeid med
krematoriene i Kristiansand, Skien og Vestfold.
Sak 56/20

Status for arbeid i forhold til regional nærings- og samfunnsutviklingsplan eller
strategi.
Som en oppfølging av drøftingen i styret har sekretariatet hatt en dialog med
planavdelingen i Agder fylkeskommune om premisser for utarbeidelse av en slik
plan i fylkeskommunal regi. Sekretariatsleder redegjør for hvilke signaler som er
blitt gitt derfra.
I innstillingen vedrørende planprogram fra fylkesrådmannen til fylkestinget så
anbefales det ikke å lage regionale planer for Setesdal og for Østre Agder.
Begrunnelsen for dette er som følger:
Høringen har avdekket hvor viktig det er at planene som fylkeskommunen
utarbeider, har navn som beskriver innholdet i planen på en god måte. «Regional
plan for Kristiansandsregionen» burde hete «Areal- og transportplan for
Kristiansandsregionen», fordi den omhandler areal og transportplanlegging.
Tittelen på planen har bidratt til at en del kommuner i Setesdal og Østre Agder tror
at fylkeskommunen er i gang med å utarbeide regionale utviklingsplaner for både
Listerregionen (Regionplan Lister 2030) og for Kristiansandsregionen. På bakgrunn
av dette har det kommet inn ønske om å utarbeide tilsvarende «Regionplan
Setesdal 2030» og «Regionplan Østre Agder 2030». Fylkesrådmannen vil imidlertid
peke på at ikke alle kommuner fra Setesdal og Østre Agder ønsker at det utarbeides
egne regionale planer for deres områder. Fylkesrådmannen fraråder at det
utarbeides egne regionale planer for Setesdal og Østre Agder. Regionplan Agder
2030 er landsdelens viktigste overordnete styringsdokument for regional utvikling.
Den er helt tydelig på at en bærekraftig utvikling innebærer å bruke hele Agder, og
at utviklingen skal komme alle deler av Agder til gode. Å utarbeide egne regionale
planer for alle delregioner på Agder vil etter fylkesrådmannens vurdering bidra til å
svekke en målrettet gjennomføring av Regionplan Agder 2030. De spesielle
utfordringene som Setesdal og Østre Agder har vil etter fylkesrådmannens
vurdering best kunne håndteres i oppfølgingen av regionplanen. Alle delregioner på
Agder har vært involvert, og vil også fremover bli invitert i utarbeidelsen og
rulleringen av handlingsprogrammet til regionplanen. Dersom Setesdal og Østre
Agder ønsker å utarbeide egne regionale utviklingsplaner i tillegg til Regionplan
Agder anbefaler fylkesrådmannen at disse utarbeides som interkommunal plan. En
slik plan vil bli utført i samarbeid med fylkeskommunen, men det vil være
kommunene som vedtar den, ikke fylkestinget. På denne måten vil kommunene
kunne styre prosessen selv og få et større eierskap til planen.

Utfordringen i fylkesrådmannens argumentasjon er det som sekretariatsleder
oppfatter som manglende helhet i fylkeskommunens planarbeid. Hva er
argumentasjonen for å utarbeide slike planer for Lister og for Kristiansandsregionen,
men argumentere mot at det trengs i Setesdal som har de største
distriktsutfordringene og Østre Agder om har de største lavest sysselsettingsgrad i
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landsdelen. Det foreligger en reell bekymring i disse regioner for at en kan komme
til å oppleve fylkeskommunen som fraværende. For eksempel er
likestillingsperspektivet som løftes fram gjennom Listerplanen er svært påkrevet
også for Østre Agder.
Sekretariatsleder sitter igjen med en opplevelse av at interkommunal plan som
foreslås fra fylkesrådmannen vil bli for uforpliktende overfor regionalt nivå.
Sekretariatsleder er enig i at regionalt eierskap til planen er viktig, men dette må
balanseres mot reell involvering og forpliktelse for Agder fylkeskommune. Her må
også det politiske miljøet bli tillagt et ansvar slik at det ikke blir slik at fylkestinget
er forpliktet overfor to planer Lister og Kristiansand, mens de er orientert om
planene for Setesdal og Østre Agder.
Hvis det blir slik at fylkestinget slutter seg til innstillingen fra fylkesrådmannen i
saken om regionalt planprogram så bør det avholdes en samling mellom politisk
ledelse i fylkeskommunen og de to regionrådene der intensjonen bør være å bidra til
like store forpliktelser, og like stor vilje til involvering der fylkeskommunen velger å
ikke utarbeide regional plan. Form og innhold i en slik forpliktelse må skriftliggjøres
gjennom en avtale mellom Agder fylkeskommune og henholdsvis Setesdalsrådet og
styret i Østre Agder regionråd.
Styret i Østre Agder har engasjert det politiske miljøet i samarbeidskommunene
gjennom formannskapene med sikte på å få fram hvilke behov for samhandling
politikerne ønsker å ivareta gjennom Østre Agder. Prosessen vil forhåpentlig avklare
hvor hovedvekten bør legges i framtidig nærings- og samfunnsutviklingsarbeid.
Målet må være på handlingsrettede tiltak til glede for alle kommuner i regionrådet.
Forpliktende involvering fra Agder fylkeskommune må være en klar forventning fra
kommunene i Østre Agder. Dette forutsetter ressursinnsats fra regionalt nivå minst
på linje med den kommunene skal gå inn med.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder regionråd forventer at fylkestinget tar inn over seg de utfordringer som
oppstår gjennom å bruke regionale planer for deler av Agder mens Setesdal og Østre
Agder skal ivaretas gjennom Regionplan Agder 2030.
Styret i Østre Agder forventer derfor at fylkestinget legger føringer for å kompensere
dette. Da må Agder fylkeskommune synliggjøre vilje til å møte utfordringene disse
to regionen står overfor når det gjelder lavt sysselsettingsnivå og utkant
problematikk. Det er viktig at fylkestingets vedtak i saken om planprogram for det
nye fylket viser at en har vilje til prioritere innsats i Setesdal og Østre Agder på felt
der regionene har utfordringer.
For Østre Agder er det viktig å oppnå prioritet under arbeidet med veiplaner i Agder
og ved fordeling av ressurser til næringsutvikling. Særlig viktig for Østre Agder er
det at fylkeskommunens vedtatte forpliktelser vedrørende oppgradering av fv.41 fra
Fiane til Simonstad og ny vei til Gullknapp flyplass, samt deltakelse i arbeidet med
ny vei fra E18 til Eydehavn havn blir fulgt opp.
Vedtaket i fylkestinget bør også inneholde signaler i forhold til at fylkeskommunen
vil involvere seg i regionale utviklingsprosesser i Østre Agder og i Setesdalsregionen
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uavhengig i om dette får form av en interkommunal plan for nærings- og
samfunnsutvikling eller om det skjer gjennom regionale handlingsprosesser på et
bredt felt eller ved spissede satsinger for eksempel innenfor blå og grønne næringer,
likestillingsfeltet eller annet.

Sak 57/20

Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg.
Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen vil orientere om sakene som har vært til
behandling i rådmannsutvalget.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 58/20

Aktuelle påvirkningssaker
Tilbakemelding fra samling av regi av Kristiansand næringsforening, Business
Region Kristiansand og Kristiansand kommune og satsing på Regionhovedstad
Kristiansand
Sekretariatsleder har deltatt på vegne av regionrådet på en samling av næringsliv og
politisk ledelse i Agder der temaet var hvordan Kristiansand kan være i stand til å
ivareta en slik rolle. Han redegjør for noen synspunkt som kom fram under
gruppearbeidet som ble gjennomført under samlingen.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber styreleder drøfte med ordfører i Kristiansand
hvordan vi kan sikre godt samarbeidet mellom Østre Agder regionråd og
regionhovedstaden på Agder/landsdelshovedstaden på Sørlandet.

Sak 59/20

Eventuelt
Utbytte fra Agder energi.

For styreleder Robert Cornels Nordli

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder
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