Møtereferat

Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Arendal 24.november 2020
Referat fra styremøtet på teams i Østre Agder regionråd fredag 20.november 2020.
Referent Sted
Sekretariatsleder Teamsmøte
Ole Jørgen Etholm

Tid
Fredag 20.november
2020 kl.09.00-11.30

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 Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune,
ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune, ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune
og opposisjonsleder i Arendal, Geir Fredrik Sissener.
Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen hadde forfall og for han møtte fylkesvaraordfører Bjørn
Ropstad. Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten hadde meldt forfall.
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 og
Bo Andre Longum, Froland. Konstituert rådmann i Grimstad Olav Kavli hadde forfall.
Kommunedirektør Anita Henriksen fra Agder fylkeskommune møtte.
Under behandlingen av sak 74/20 deltok seniorrådgiver samfunnskontakt Astrid Margrethe Hilde i
Agder energi Nett as.
Under behandlingen av sak 75/20 så deltok prosjektleder Signe Gunn Myre fra Agder
fylkeskommune.
Sakliste:
Sak 73/20

Godkjenning av referatet fra styremøte 23.oktober 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
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Sak 74/20

Arbeid med el-nettkapasitet og leveringssikkerhet i regionen.
Seniorrådgiver samfunnskontakt Astrid Margrethe Hilde i Agder energi Nett as holdt
en orientering om nettkapasiteten i regionen. AEN ønsker tettere kontakt med de
lokale beredskapsrådene i kommunene.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 75/20

Utarbeidelse av en mobilitetsstrategi i regi av Agder fylkeskommune.
Prosjektleder Signe Gunn Myre fra Agder fylkeskommune holdt en orientering om
oppstart av et strategisk arbeid omkring mobilitet. Hun inviterte Østre Agder
regionråd til å gi innspill til arbeidet nå i oppstartsfasen.
Hun ba styrets medlemmer om å komme med innspill til følgende scenarie:
Hva er årsaken til at Østre Agder har lyktes så godt i arbeidet med å redusere
klimagassutslipp, og samtidig skape god mobilitet for alle?
1.Hva var det viktigste dere gjorde i starten, våren 2021?
2.Hva var det som fungerte aller best?
3.Var det noen tiltak som ikke fungerte?
4.Var det noe ved transporten i regionen som dere bevisst sørget for å ta vare på?
5.Var det noe dere bevisst sørget for å styre unna?
6.Hvordan samarbeidet dere?
7.Hvilke smarte grep tok dere?

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.
Styrets medlemmer gis anledning til å komme med innspill til prosjektleders
utfordring fram til fredag 27.november. Disse oversendes sekretariatet som
oversender dem samlet til prosjektlederen i Agder fylkeskommune.
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Sak 76/20

Informasjonsvirksomhet i Østre Agder regionråd.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 77/20

Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 78/20

Aktuelle påvirkningssaker


Arendal kommune vedrørende status for tomt batterifabrikk.

Ordfører i Arendal kommune takket resten av styrets medlemmer for den sterke
støtten kommunen har opplevd å få fra de andre ordførerne i vår region. Arendal
kommunen legger mye innsats i å følge opp de spørsmål som har framkommet
fra Morrow Batteries i etterkant av presentasjonen av tomtealternativet
5.november.


Status fra Åmli kommune vedrørende Biozin-prosjektet.

Direktør Thomas Skadal fra Biozin AS ga styret en utførlig orientering om
pågående arbeid og framdriften i prosjektet. Pandemien forsinker prosjektet, men
en prioriterer å få ferdig planer for råstoffmottak. Arbeid på veinettet er av
avgjørende betydning for en vellykket etablering. Togforbindelsen til
Sørlandsbanen er også svært viktig for industrianlegget på Simonstad.
Vedtak:
Østre Agder regionråd ønsker fortsatt tett kontakt med Biozin AS. Dersom
selskapet opplever at det er behov for støtte fra regionrådet rundt arbeidet for å
styrke infrastrukturen knyttet til veinett og videreutvikling av
jernbanetilknytningen, så stiller styret seg positivt til dette.


Uttale til forslag til endringer i struktur for videregående opplæring i
kommuner som omfattes av det interkommunale samarbeidet Østre
Agder

Vedtak:
Styret slutter seg til forslaget til uttale med tillegg av at aktuelle linjer ved
Tvedestrand videregående skole spesifiseres, samt at en skal påpeke at varslingen
av kommunene i dette tilfellet ikke virket etter hensikten.
Justert uttale oversendes Agder fylkeskommune.


Anmodning fra Arendal lufthavn Gullknapp om støtte til klagen
selskapet leverer vedrørende tildelt konsesjon for antall flybevegelser og
godkjente åpningstider.
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Til styremøtet forelå det en redegjørelse fra Arendal lufthavn Gullknapp ved
styreleder Torkil Mogstad vedrørende de utfordringer tildelt konsesjon fra
Luftfartstilsynet skaper for ulike virksomheter ved lufthavnene. Redegjørelsen
følger referatet.

Vedtak:
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.



Domstolstruktur

Det foreligger betydelig usikkerhet knyttet til endringer i ledelsesstruktur ved
landets domstoler.
Foreløpig er det ikke grunnlag for å si sikkert hvilke konkrete effekter det vil
kunne få i vår region, men når dette blir mer avklart vil det kunne bli behov for at
kommunene i fellesskap kjemper for at statusen til vår lokale domstol ikke
endres.
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.
Vedtak:
Styret stiller seg positiv til invitasjonen.

Referent

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder
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