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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

         Arendal 26.oktober 2020 

Referat fra styremøte i Østre Agder regionråd fredag 23.oktorber 2020 i Grimstad. 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  
Ole Jørgen Etholm 

Kommunestyresalen  Fredag 23.oktober 
2020 kl.09.00-12.30 

 

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 Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune, 

ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune og opposisjonsleder i Arendal, Geir Fredrik 

Sissener. Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune møtte fram til kl.12.00. 

Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen og leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten 

møtte.  

Styrets leder ordfører Robert C, Nordli ledet møtet. 

Fra rådmennene møtte: Harald Danielsen, Arendal, Trond Aslaksen, Risør, Christina Ødegård, 

Åmli, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Torill Neset, Gjerstad,  

Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand, Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad og Bo Andre Longum, 

Froland fra rådmannsutvalget hadde forfall.  

Kommunedirektør Anita Henriksen fra Agder fylkeskommune møtte. 

 

Sakliste: 

 

Sak 60/20 Godkjenning av referatet fra styremøte 25.september 2020. 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

Sak 61/20 Presentasjon av ruteplanleggingen for regionen fra Agder kollektivtrafikk 

AKT.   

Hilde Bergersen og Kjell Sverre Drange fra AKT vil ga en orientering om 

ruteplanleggingen de gjennomfører for kollektivtilbudet i Agder. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/10/Referat-styremote-200925.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/10/Presentasjon-AKT-for-Ostre-Agder-regionrad-23.10.2020.pdf
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Styret takker AKT for orienteringen og ønsker seg en årlig orientering fra selskapet. 

 Vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

Sak 62/20 Vedtak av nye vedtekter for Østre Agder interkommunale politiske råd – IPR. 

Vedtak: 

Styret godkjenner samarbeidsavtale for Østre Agder interkommunale politiske råd 

(IPR) som er vedlagt saken.  

Styret iverksetter ny organisering i henhold til §3 fra 1/1-2021. Det nye 

representantskapet velger 22.januar ny leder og nestleder. Så raskt som mulig etter 

denne dato endres opplysningene i Brønnøysundregisteret. 

Sak 63/20 Budsjett for Østre Agder IPR for 2021 og rammer for 

handlingsprogramperioden 2022-2024. 

 

Vedtak: 

  Styret godkjenner forslaget til budsjett 2021 og HP 2022-2024. 

 

Sak 64/20  Forslag til møteplan for Østre Agder interkommunale politiske råd -  

representantskap og rådmannsutvalg 2021. 

  Vedtak: 

Styret fastsetter følgende møteplan for representantskapet i Østre Agder IPR og i 

Østre Agder rådmannsutvalg for 2021: 

Representantskap: 22.januar, 19.februar, 26.mars, 6. til 7.mai, 11.juni, 3.september, 

1.oktober, 5.november og 10.desember. 

Rådmannsutvalg: 13.januar, 10.februar, 16. til 17.mars (budsjettseminar), 28.april, 

2.juni, 25.august, 22.september, 27.oktober og 1.desember. 

Praksisen med at representantskapsmøter arrangeres ute i kommunene videreføres. 

Møter i rådmannsutvalget avholdes ved sekretariatet dersom ikke annet møtested er 

bestemt. 

Tidspunkt for felles formannskapssamling bestemmes av styret/representantskapet 

når korona-pandemien er mer avklart. 

Sak 65/20 Søknad om skjønnsmidler til Fylkesmannen i Agder 

 Til møtet forelå det et utkast til tekst i søknaden. 

Vedtak mot en stemme (representanten Kjetil Torp): 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/10/vedlegg-sak-65-20-utkast-soknad-om-skjonnsmidler-heltidskultur-fellesprosjekt-Ostre-Agder-1.pdf
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Styret i Østre Agder regionråd støtter søknaden til Fylkesmannen i Agder om 

tilskudd fra skjønnsmidlene til prosjektet «Økt andelen heltidstilsatte i helse- og 

omsorgssektoren». 

Sak 66/20 Støtte fra kommunene i Østre Agder regionråd til Eyde energipark som 

lokaliseringssted for etableringen av batterifabrikk i regi av Morrows Batteries 

Company. 

 Vedtak: 

Østre Agder regionråd stiller seg i fellesskap bak tomtealternativet Eyde energipark i 

Arendal kommune under den videre prosess med sikte på lokalisering av 

batterifabrikk i regi av Morrow Batteries Company as. En lokalisering til Eyde 

energipark vil representere en betydelig gevinst for alle kommuner i Østre Agder. 

Styret bekrefter tidligere intensjon om å bidra til å etablere et felles tomteselskap. 

Styret anmoder Arendal kommune om å utarbeide et kortfattet notat om 

tomtealternativet som kan brukes som informasjon overfor kommunestyrer/bystyrer. 

Styret anmoder alle ordførere som har anledning til å stille under møtet med Morrow 

5.november kl.12 på Eydehavn. 

Sak 67/20 Østre Agders deltakelse i kompetanseprosjektet: Mobilisering til 

kompetanseheving i distriktene. (Kompetansepiloter)  
Utviklingsrådgiver Siri Asdal presenterte prosjektet. 

 

Vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

Sak 68/20 Styrets innmelding av saker til regionalt politiråd 20.november 2020 

 Aktuelle punkter: 

Konsekvensene av ny organisering av politiet etter politireformen. Kommunene i 

ytterkant av regionen opplever lang responstid fra politiets side ved alvorlige 

hendelser. Det pekes også på utfordringer ved å håndtere flere hendelser samtidig. 

Forventninger til politikontakter i kommunene. Disse er viktige for politiets 

forebyggende arbeid. 

  Effekter av korona-pandemien for kriminalitetsbildet. 

Markering av at dette er det siste regionale politiråd der politimester Kirsten 

Lindeberg skal delta på før hun blir pensjonist. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til punktene fra rådmannsutvalget. 

 

 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/10/kompetansepiloter.pptx
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Sak 69/20 Drøfting av tilbakemelding fra Agder politidistrikt ved namsfogd vedrørende 

etablering av Østre Agder forliksråd 

 

Vedtak: 

Styret anmoder kommunene i Østre Agder regionråd om å be om at vedtaket om 

etablering av Østre Agder forliksråd utsettes fram til nivået på godtgjørelse til leder 

og medlemmer blir rimelig ut fra saksmengden et felles forliksråd forventes å få.  

Sak 70/20 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg. 

 Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterte. 

Vedtak: 

  Styret tar saken til orientering. 

Sak 71/20 Aktuelle påvirkningssaker 

 Arbeid med el-nettkapasitet og leveringssikkerhet i regionen 

Det er avklart at Agder energi nett vil stille på styremøtet 20.november. Det 

er viktig at alle kommuner forbereder seg på dette møtet slik at lokale 

utfordringer kan bli reist under dialogen med nettselskapet. 

Styret ber Agder energi nett om å kunne gi en tilbakemelding om hvordan 

ladebehov som finnes knyttet til hytteeiere med el-bil skal dekkes for 

eksempel gjennom fellesløsninger. Herunder hvilke prosess som ligger til 

grunn ved etablering av trafo på 400 volt. 

 Refusjon for kommunale korona-utgifter og sviktende inntekter 

Regjeringen har lovet kommunal sektor kompensasjon for ekstra utgifter og 

sviktende inntekter relatert til korona-pandemien. Rådmennene opplever at 

det foreløpig er stor usikkerhet knyttet til hva kommunene kan forvente å 

motta. I en situasjon der kommunene forventer balanse eller negativt 

regnskapsresultat for 2020 så er dekningen av sviktende inntekter og økte 

utgifter knyttet til korona-pandemien, så er statlige bidraget for å kompensere 

for dette avgjørende for kommunenes regnskapsresultat. 

 

Sak 72/20 Eventuelt 

 Ladestasjon båt 

Nestleder Marianne Landaas Ønsket å ta opp spørsmålet om ladepunkter for 

fritidsbåter. Fylkesordfører Arne Thomassen kunne informere om at Arendal har fått 

prosjektmidler fra Klimasats til en flytende ladesatsjon som det er intensjonen å 

legge i Pollen. Styret ber om å få en orientering om dette prosjektet i sitt møte i 

desember. 

Opprydding av tidligere skjelloppdrett  

Ordfører Per Kristian Lunden informerte om at det foreligger et vedtak som krever 

skjelloppdrett i Risør, Tvedestrand og Arendal fjernet innen midten av november. 

Styret må vurdere om det er behov for å følge opp denne saken etter tidsfristens 
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utløp da det er knyttet stor usikkerhet til om oppryddingen blir iverksatt innen den 

oppsatte frist. 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder 


