Møtereferat

Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Arendal 29.september 2020
Referat fra styremøte i Østre Agder regionråd fredag 25.september 2020 i Grimstad.
Referent Sted
Sekretariatsleder Kommunestyresalen Grimstad rådhus
Ole Jørgen Etholm

Tid
Fredag 25.september
2020 kl.09.00-12.00
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 møtte fra kl.10.15. Leder av opposisjonen i Agder
fylkesting Gro Bråten møtte ikke.
Styrets leder ordfører Robert C, Nordli ledet møtet.
Fra rådmennene møtte: Harald Danielsen, Arendal, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand, Torill Neset,
Gjerstad, Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad og Bo Andre Longum, Froland.
Trond Aslaksen, Risør, Christina Ødegård, Åmli og Ole Petter Skjævestad, Vegårshei fra
rådmannsutvalget hadde forfall.
Kommunedirektør Anita Henriksen fra Agder fylkeskommune hadde forfall.
Sakliste:
Sak 51/20

Godkjenning av referatet fra styremøte 21.august 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 52/20

Friluftslivets ferdselsårer i Agder - status og veien videre.
På grunn av inntrufne omstendigheter måtte sekretariatsleder gi en orientering på
grunnlag av informasjon mottatt fra prosjektleder Arild Syvertsen i Agder
fylkeskommune. Grunnen til at saken ikke kunne utsettes var at fristen for å søke om
status som pilotkommune i prosjektet er 15.oktober.
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Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Kommuner som leverer søknad om å bli tildelt status som pilotkommune sender kopi
av søknaden til sekretariatet.
Sak 53/20

Forberedelse av workshop vedrørende tilrettelegging av næringsareal for større
etableringer.
Styreleder Robert Cornels Nordli orienterte om dialogen han har hatt med Østre
Agder næringsforum om forberedelse av denne samlingen.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering og vil komme tilbake til workshopen med grunnlag i
innspillene styret mottar etter formannskapenes arbeid med heftet Hvordan bidra til
positiv samfunnsutvikling i Østre Agder regionen? – en felles øvelse.

Sak 54/20

Initiativ for etablering Vegår videregående skole for mennesker med
manglende eller avbrutt videregående opplæring i Vegårshei kommune.
Fra initiativtakerne møtte Kine Aasheim, Olav Aas og Edith Somdal. Kine Aasheim
ga styret en orientering om arbeidet for å etablere tilbudet.
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 fra å falle varig utenfor arbeidslivet.

Sak 55/20

Status for videre arbeid med felles krematorieløsning.
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.
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
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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.415 fra
Fiane til Simonstad, ny vei til Gullknapp flyplass og ny forbindelse fv.416 fra Risør
til Vinterkjær, 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
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 Agder rådmannsutvalg.
Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orientere om sakene som hadde vært til
behandling i Østre Agder rådmannsutvalg. Det omfattet utredningen om felles jord-,
skogbruks-, vilt-, og vannforvaltning. Potensial knyttet til utvidet samarbeid mellom
Grimstad brannvesen og Østre Agder brannvesen. Samt utvidet samarbeid mellom
de tre voksenopplæringene særlig i perspektiv av redusert mottak av flyktninger.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 58/20

Aktuelle påvirkningssaker
Tilbakemelding fra samling i regi av Kristiansand næringsforening, Business
Region Kristiansand og Kristiansand kommune og satsing på Regionhovedstad
Kristiansand
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.
Vedtak:
Kommunene vet allerede nå (før kommunene vedtatt sine budsjetter for 2021) med stor
sannsynlighet hva eierne ville få utbetalt i utbytte fra Agder Energi i 2021 med utgangspunkt
i vedtatte utbyttepolitikk. Kommunene i Østre Agder har i likhet med svært mange andre
kommune betydelige økonomiske utfordringer for tiden. Utbyttepolitikken sier at det skal
foretas en vurdering av hvorvidt spesielle salgsgevinster skal være en del av
utbyttegrunnlaget. I 2019 solgte Agder Energi sin eierandel i selskapet Grønn Kontakt. Dette
gav en regnskapsmessig gevinst på kr. 124,7 mill nok. AU har uttalt at de i utgangspunktet
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vil ta til orde for at det også skal betales ut 70% av denne gevinsten i utbytte, men må
forholde seg til aksjonæravtalen og andre formelle prosesser, samt at det uansett må
gjennomføres en kvalitativ vurdering før beslutning kan formelt fattes om
utbytteutbetalingen i 2021. Østre Agder anmoder AU jobbe videre for at den ekstraordinære
gevinsten på kr. 124,7 mnok skal utbetales som en del av utbyttet for 2021.

Felles forliksråd i Østre Agder – innspill fra bystyret i Risør.
Styrets medlemmer hadde før møtet fått ettersendt følgende vedtak fra Risør bystyre:
Risør bystyre er positive til et felles forliksråd for Østre Agder.
Før det regionale samarbeidet etableres med valgte medlemmer, må det avtales og
innføres en fast ordning med godtgjøring og refusjon av tapt arbeidsfortjeneste for
forliksrådets medlemmer. Godtgjøringen bør forbedres i forhold til dagens satser. I et nytt
felles forliksråd for Østre Agder må det legges til rette for at leder disponerer en ressurs
tilsvarende ca. 60 prosent av et årsverk (arbeidsomfanget tilsvarer inntil tre dagsverk pr
uke). Det bør vurderes en enkel rekrutteringsprosess for å innstille på leder og medlemmer
av forliksrådet før saken behandles politisk.
Et felles forliksråd for Østre Agder kan iverksettes når dette er brakt i orden.

Foreløpig er omtrent tilsvarende vedtak fattet i Gjerstad kommune, Arendal
kommune og Åmli kommune.
Vedtak:
Sekretariatet i Østre Agder anmodes om å informere Politimesteren i Agder og
Namsfogden i Agder om synspunkteten fra kommunene knyttet til godtgjørelse for å
sitte i et nytt felles forliksråd for Østre Agder og anmode politimesteren og
namsfogden om å få deres synspunkt på nivået for godtgjørelse av vervet.
Fornyet kontakt med Grenlandssamarbeidet
Vedtak:
Styret anmoder sekretariatet om å fornye kontakten med Grenlandssamarbeidet med
sikte på å gjenoppta kontakten mellom de to regionene.

Referent

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder
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