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 20.november 2020 på teams.
Sted Tid
Teamsmøte Fredag 20.november
2020 kl.09.00-11.00

Sakliste:

Sak 73/20

Godkjenning av referatet fra styremøte 23.oktober 2020.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 74/20

Arbeid med el-nettkapasitet og leveringssikkerhet i regionen.
Seniorrådgiver samfunnskontakt Astrid Margrethe Hilde i Agder energi Nett as er
invitert for å gi styret en orientering om nettkapasiteten i regionen. Herunder
- Hvilke vurderinger gjør Agder energi nett knyttet til kraftforsyning lokalt?
- Er det god nok kontakt mellom Agder energi nett og kommunene?
- Hva skal kommunene/regionen gjøre for å oppnå en sterk posisjon overfor
kraftkrevende nyetableringer?
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 75/20

Utarbeidelse av en mobilitetsstrategi i regi av Agder fylkeskommune.
Orientering fra Agder fylkeskommune om oppstart av et strategisk arbeid omkring
mobilitet ved prosjektleder Signe Gunn Myre. Grunnlaget for oppstart av arbeidet
ligger i det nylig vedtatte planprogrammet for Agder fylkeskommune. Når strategien
foreligger vil fylkeskommunen vurdere om det er aktuelt å gå videre med en regional
plan på feltet.
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Østre Agder bør være tydelige på egne behov for utvikling på feltet. Drøftingsrunden
i formannskapene har vist at veinett av høy standard er avgjørende viktig for
samfunnsutviklingen og næringslivet. Likeledes gir sammenknytning av
Vestfoldbanen og Sørlandsbanen grunnlag for sterk utvidelse av
arbeidsmarkedsregionen, og det vil innebære sterkt redusert reisetid til Oslo.
Videreutviklingen av havneanlegget på Eydehavn styrker eksisterende næringsliv,
men åpner også nye muligheter. Det luftfartsfaglig miljø omkring Gullknapp er i
sterk utvikling, og vil sammen med potensialet knyttet til Kjevik kunne gi grunnlag
for viktig næringsutvikling. Det siste punktet innenfor dette feltet som kan komme til
å inngå i planarbeidet er standard på bredbånd. Om dette blir med, så er det et punkt
som mange formannskap har lagt vekt på.
Sekretariatsleder forventer at orienteringen fra prosjektlederen vil gi oss et klart bilde
av hvilke intensjoner som ligger til grunn for fylkesutvalgets ønske om at det
utarbeides en mobilitetsstrategi for Agder.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder IPR ser positivt på Agder fylkeskommunes initiativ knyttet til
utarbeidelse av mobilitetsstrategi. Styret vil anmode om at styringssignaler for
digitalisering og bredbåndsutbygging blir en del av strategiarbeidet. En bør ha en
ambisjon om at dette skal bli et nyttig redskap for landsdelen under arbeidet for
sammenknytning av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Videre at arbeidet bidra til å
skape forståelse for at endringer i luftfarten gir nye premisser for denne viktige
næringen med både bemannede og ubemannede luftfartøy. Strategien bør legge til
grunn mulighetene som ligger i en differensiert havnestruktur, der havnene i
landsdelen samarbeider tett. Det bør gi grunnlag for havnevirksomheter med et godt
økonomisk fundament slik at havnene kan utvikles i samspill med næringslivets
behov.
Sak 76/20

Informasjonsvirksomhet i Østre Agder regionråd.
Informasjonsarbeidet fra regionrådet var et viktig tema under evalueringen av
regionrådet. Som en oppfølging av dette ble det etablert en ordning der sekretariatet
sørget for månedlige INFO-brev til ordførere. Hvordan dette er brukt videre overfor
de andre folkevalgte i kommunen har ikke sekretariatet kjennskap til. I tillegg til
disse brevene er årsmeldingen en sentral oppsummering av virksomheten overfor det
politiske miljø. Noen kommuner har i tillegg fått en kortversjon av denne som er blitt
lagt inn i kommunens egen årsmelding.
Nettsidene til Østre Agder gir en løpende oversikt over møtevirksomheten i styret,
rådmannsutvalget og i de fem fagforumene – helse og omsorg, oppvekst, teknisk,
næring og HR. Virksomheten er transparent for de som ønsker å få innsikt i
aktiviteten i ulike deler av samarbeidet. Bruk av nettsidene for spredning av nyheter
blir svært sporadisk.
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På tross av disse tiltakene for å bedre kunnskapen om virksomheten i regionrådet så
må man erkjenne at arbeidet i regionrådet for en stor del av det politiske miljøet har
begrenset interesse. Som geografisk region brukes begrepet Østre Agder mer enn
tidligere.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 77/20

Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg.
Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterer om sakene som ble behandlet
under møtet 11.november. Herunder samarbeid om barnevernvaktordning innenfor
rammen av det interkommunale samarbeidet i Østre Agder med Arendal kommune
som vertskommune for en slik løsning. Barnevernsvakta i Arendal har gitt tilbud på
kveld og helg overfor Froland kommune og overfor kommunene som samarbeider i
Barneverntjenesten Øst i Agder. Grimstad kommunen har dekket sitt ansvar gjennom
samarbeid med barneverntjenesten i Kristiansand. Grimstad vurderer nå å få sitt
tilbud fra Arendal barnevernvakt. Denne tjenesten legger også om sin virksomhet
slik at det utvides til å omfatte barnevernvakt på natt.
Det blir også orientert om samarbeid i relasjon til pandemien jfr mail 12.november
fra Samhandlingskoordinator Harry Svendsen som er distribuert til styrets
medlemmer og til medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg.
Sekretariatsleder orienterer om hva som så langt er gjort med innspillene fra
formannskapene knyttet til felles innsats for å skape positiv nærings- og
samfunnsutvikling.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 78/20

Aktuelle påvirkningssaker




Arendal kommune vedrørende status for tomt batterifabrikk.
Status fra Åmli kommune vedrørende Biozin-prosjektet.
Ordfører i Åmli kommune Bjørn Gunnar Baas og Thomas Skadal fra Biozin
AS gir en orientering.
Uttale til forslag til endringer i struktur for videregående opplæring i
kommuner som omfattes av det interkommunale samarbeidet Østre
Agder
Vedlagt følger et utkast til uttale som er utarbeidet i samråd med kommunene
Risør og Tvedestrand.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret slutter seg til forslaget til uttale.
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Anmodning fra Arendal lufthavn Gullknapp om støtte til klagen
selskapet leverer vedrørende tildelt konsesjon for antall flybevegelser og
godkjente åpningstider.
Styreleder har oversendt en begrunnelse for behovet for støtte som vedlegges.
Styreleder ved Arendal lufthavn Gullknapp anmoder om støtte til følgende
uttalelse:
Østre Agder Regionråd i møte 20. november 2020 støtter Arendal lufthavn,
Gullknapp sin klage på tildelt konsesjon fra Luftfartstilsynet datert 30.
oktober 2020. Gullknapp må kunne operere under rammebetingelser som
ikke er konkurransevridende. Det er ingen grunn til at Gullknapp ikke skal
ha samme åpningstider som Notodden flyplass, og antall flybevegelser på
Gullknapp må være tilstrekkelig til at Flyskolen kan operere økonomisk. Vi
støtter derfor at ALG får konsesjon på 35 000 årlige flybevegelser og
åpningstider som på Notodden flyplass.

Sak 79/20

Eventuelt
Tidspunkt for kontaktmøtet med ledelsen ved Sørlandet sykehus HF.
Styret er invitert til å delta på et teamsmøte med ledelsen ved Sørlandet sykehus HF
onsdag 6.januar 2021 kl.16.

Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret stiller seg positiv til invitasjonen.

I samråd med politimester i Agder Kirsten Lindeberg er regionalt politirådsmøte for Østre Agder
utsatt til det igjen er mulig å avholde fysiske møter.

For styreleder Robert Cornels Nordli

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder
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