Vedtaksoversikt 2020

SAKSLISTE:

Sak 01/20

Godkjenning av referat fra styremøte 13.desember 2019.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 02/20

Erfaringer fra Østre Agder regionråds formannskapssamling ved Universitetet
i Agder campus Grimstad med fokus på «Vertsskapsrollen».
Vedtak:
Styret mener det er viktig å følge opp formannskapssamlingen 15.januar 2020.
De ber om at det utarbeides et notat med bakgrunn i problemstillinger som framkom
under samlingen og drøftingen rundt bordene. Dette må egne seg til drøfting i
formannskapene. Intensjonen bak dette skal være å skape diskusjon om
forutsetningene som må på plass for å skape en positiv nærings- og
samfunnsutvikling i hele regionen. Det skal legges vekt på positiv vinkling av
regionens muligheter. Notatet skal ha et regionalt perspektiv på etableringen av
arbeidsplasser ut fra et perspektiv på Østre Agder som et felles bo og arbeidsmarked.
Intensjonen bak drøftingen i formannskapene er å skape et trykk for i fellesskap å
jobbe med muligheter og utfordringer i samfunnsutviklingen.
Styreleder Robert C. Nordli, sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og utviklingsleder
Siri Asdal utarbeider et utkast til notat som sendes på høring til styrets medlemmer
med en kort svarfrist. Så oversendes det til formannskapene så raskt som mulig, for
at inntrykkene fra samlingen fortsatt skal være ferske.

Sak 03/20

Orientering om Agder fylkeskommunes arbeid med grunnlaget for nasjonal
transportplan – NTP 2022-2033.
Vedtak:
Styret takker for at Agder fylkeskommune involverer regionrådene i denne
høringsprosessen. Regionen er opptatt av at innspillet til dette viktige statlige
styringsinstrumentet skal ha en bred tilnærming. Dette innebærer fokus på




Veinett med satsing på E18, E39, riksvei 9, riksvei 41, der trafikksikkerhet
og kostnadsbevisthet er viktige styringsparameter.
Luftfart der Kjeviks rolle i et internasjonalt luftnett vil være viktig for
regionen og der Gullknapp sin rolle som kompetansesenter for
flygerutdanning og satsing på droneløsninger kommer fram.
Havne løsninger der Eydehavn får en nøkkelrolle i det grønne skiftet ved å
være forankringspunkt i Biozin-satsningen på Jordøya. Gjennom dette kan
skipsfart og luftfart gis mulighet til å benytte miljøvennlig drivstoff.
Transportaksen fra Jordøya til Eydehavn er del av et slikt innspill (Fv-415).
Samt forbindelse fra Heftingsdalen til Eydehavn. Styret ber om støtte til
Østre Agder regionråds innspill overfor Kystverket om at Eydehavn havn får
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Sak 04/20

status som stamnetthavn, slik Aust-Agder fylkeskommune tidligere har stilt
seg bak.
Utvikling av jernbanetilbudet der sammenkobling av Sørlandsbanen og
Vestfoldbanen er det enkleste og billigste bidraget til en utvidelse av den
rolle fjerntognettet kan spille i den samlede miljøvennlige løsningen på
transportbehovet for gods og personer i en del av landet der lufttransport har
vært helt dominerende.
I kommunene i Østre Agder er det fortsatt behov for satsing på digital
infrastruktur i mange område. Den digitale sårbarheten i regionen er stor jfr
de konsekvenser for tjenestetilbudet i Vegårshei kommune som de opplevde i
forbindelse med at mobilnettet var ute av drift over en lengre periode.

Virksomhetsplan for Østre Agder regionråd.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 05/20

Prioritering av skjønnsmiddelsøknader fra Østre Agder regionråd.
Vedtak:
Styret gir søknadene følgende prioritering:
1. Helhetlig internkontroll Østre Agder fremmet fra Froland kommune på vegne av
samarbeidet.
2. Beredskap, prosjekt PLIVO i Østre Agder-kommunene 2020-2023
Sekretariatet gis anledning til å benytte kr.48.000 fra Sekretariatsfondet til
finansieringen av søknaden Beredskap, prosjekt PLIVO i Østre Agder-kommunene.

Sak 06/20

Orientering om saker behandlet i rådmannsutvalget 16.januar 2020.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 07/20

Framtidig organisering av NAV-kontor i kommunene i Østre Agder –
sluttbehandling i Østre Agder regionråd.
Vedtak:
Styret anbefaler kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei å
iverksette en prosess i samsvar med anbefalingen som foreligger fra Østre Agder
rådmannsutvalg og som er forankret i NAV Agder.

Sak 08/20

Aktuelle påvirkningssaker
Status i arbeidet for å forhindre flytting av to avdelinger i Kystverket fra Arendal.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
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Uttalelse fra Østre Agder regionråd til Domstolkommisjonen
Vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd gir sin tilslutning til forslaget til uttalelse, men ber om
at sekretariatet sammen med Arendal kommune utformer en konklusjon på uttalelsen
før den oversendes Domstolkommisjonen.
Sak 09/20

Eventuelt
Eventuell flytting av planlagt møte 15.mai
Vedtak:
Styremøtet flyttes til 29.mai.
Videre arbeid i plangruppa for utbygging av firefelt E18 på resterende
delstekninger.
Brudd på GDPR-regelverket innenfor IKT Agders virksomhet.

utsatte sak:
Sak 10/20

Godkjenning av referat fra styremøte 24.januar 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Utgår foreløpig
Sak 11/20

Orientering om pilotutdanning i regi av OSM Aviation as

Utgår permanent – administrativ uttalelse oversendt:
Sak 12/20

Fornyet støtte fra styret i Østre Agder
- til arbeidet for å gi Eydehavn formell status som stamnetthavn i NTP
samt
-

for å fremme arbeidet med sikte på å forbedre veitilknytning mellom E18 og
Arendal havn Eydehavn
- til arbeidet for å forbedre FV-415 mellom biozinanlegget på Jordøya i Åmli
og E18 i Tvedestrand
under arbeidet med handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 for
perioden 2021-2024.
Utgår foreløpig:
Sak 13/20

Innspill fra Østre Agder regionråd til arbeidet med et handlingsprogram for
perioden 2021-2024 til Regionplan Agder 2030.
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Utgår permanent:
Sak 14/20

Orientering om forsøksordningen med fritidskort som Arendal kommune har
mottatt støtte til fra Barne- og familiedepartementet, og om nettløsningen
FRISKUS som Arendal kommune har valgt å benytte som en del av prosjektet.

Utsatt sak:
Sak 15/20

Regnskap for Østre Agder regionråd 2019
Vedtak:
Styret godkjenner regnskapet for 2019.

Utsatt sak:
Sak 16/20

Årsmelding for Østre Agder regionråd 2019.
Vedtak:
Styret ba om en endring i siste avsnitt på side 7.
Ut over dette godkjenner styret årsmeldingen for 2019.
Endelig Årsmelding 2019 for Østre Agder regionråd publiseres på nettsidene.

Utsatt sak:
Sak 17/20

Budsjettpremisser for 2021 interkommunale tjenester
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Utgår permanent:
Sak 18/20

Aktuelle påvirkningssaker
Endret praksis for stopp av tog ved stasjonene Vegårshei og Gjerstad

Utgår permanent:
Sak 19/20

Eventuelt

Nye saker til møtet 24.april 2020:
Sak 20/20

Forslag til uttale til høringsutkast fra Universitetet i Agder til strategi 20212024
Vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd vedtar følgende uttalelsen til Strategi for UiA 20212024:
UiA verdier og samfunnsansvar
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Under overskriften Åpenhet så vil det være naturlig å utvide åpenhetsperspektivet til
aktiv samhandling med det offentlige, næringslivet og frivillig sektor.
Samskaping for samfunnsutvikling
Kulepunkt 5 er svært ønskelig og en bør presiseres Utvikle arenaer for samskaping
med næringsliv og offentlig sektor. Kommunene har svært gode erfaringer med
samarbeidet med UiA på ulike felt. Den gode utvikling vi er inne i må videreføres og
det er ønskelig å formalisere samarbeidet på flere felt. For å lykkes med dette må det
bygge på evne og vilje fra begge parter til å avsette ressurser for kunnskapsbygging.
Universitetets evne og vilje til å bidra med desentraliserte opplæringstilbud er viktig
for å skape en positiv samfunnsutvikling.
Et attraktivt og moderne universitet
Østre Agder regionråd vil understreke hele regionens samlede ansvar for å bidra til at
campus Grimstad er et godt studiested for studentene. Universitet i Agder må
framstå som en institusjon som samler og ivaretar hele landsdelens
kompetansebehov. Virksomheten bør ha ambisjon om bred kunnskapsformidling til
innbyggerne i Agder basert på en gjennomtenkt og systematisk strategi for å nå
innbyggere i alle deler av Agder. Virksomheten må ha fokus på gjenbruk i
kunnskapsformidlingen. Det oppnår UiA gjennom å bruke ulike formidlingsarenaer
både ved institusjonen, men også ved å bruke ulike arenaer i landsdelen. Når UiA
skaper en arena for å nå bredt ut under Arendalsuka så framstår institusjonen som
relevant og viktig for å presentere landsdelen som den kunnskapsregionen man er.
For å få med dette perspektivet så bør det inn et kulepunkt – UiA når innbyggerne på
Agder gjennom forskningsformidling som engasjerer og involverer. Bruk av nye
digitale løsninger gjøre kunnskap tilgjengelig for flere.

Sak 21/20

Konsekvenser av pandemisituasjonen for regionens næringsliv-eks på andre
regionråds initiativ
Vedtak:
Styret stiller seg bak den felles pressemeldingen om Østre Agder regionråds felles
innsats for å bidra til å møte utfordringene næringslivet står overfor.
Styret gir Østre Agder næringsforum mandat til å gå videre med sikte på å iverksette
et felles prosjekt som skal bidra til en ekstra offentlig satsing for tilrettelegging for
reiselivet under den rådende situasjon. Midler avsatt på det felles næringsfond
25199898 kan brukes ved satsingen.
Styret anmoder Østre Agder næringsforum om å bli holdt orientert om iverksettingen
av prosjektet og ber om at prosjektet omtales i det informasjonsbrevet sekretariatet
utarbeider til folkevalgte for april.

Sak 22/20

Kommunenes erfaringer med kriseledelse under pandemien
Vedtak:
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Styret tar saken til orientering.
Sak 23/20

Disponering av fondsmidler for å møte framtidige utfordringer innenfor
eldremedisin i kommunene i Østre Agder – gjennomføring av utredningsarbeid.
Vedtak:
Styret gir Østre Agder rådmannsutvalg anledning til å disponere kr.415.000 fra fond
25199556 samhandlingsreform – kommunal øyeblikkelig hjelp til
utredningsarbeidet.

Sak 24/20

Aktuelle påvirkningssaker
Aktuelle saker drøftes i møtet.
Tingrett – egen tingrett med egen sorenskriver

Sak 25/20

Eventuelt
Avlysning av forsvarets planlagte øvelse i Agder på grunn av
smittevernsituasjonen.
Vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd anmoder HV-08 om å komme i gang med lokal
øvelsesaktivitet så snart smittevernsituasjonen knyttet til Covid-19 gjør dette
forsvarlig.
Anmodning til styreleder om å gi en orientering om status vedrørende
utbygging av ny legevakt og KØH-avdeling.
Vedtak:
Styret ber om at det sendes ut kort informasjon om prosessen, kostnadsbildet og
konsekvensen for de enkelte kommunene gitt de anslagene en på det nåværende
tidspunkt jobber ut fra.

Sak 26/20

Godkjenning av referat fra styremøte 24.april 2020 som ble avholdt på Teams.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 27/20

Status for Agder idrettskrets og Olympiatoppen Sør
Vedtak:
Styret tar orienteringen fra ledelsen i idrettskretsen og fra Olympiatoppen sør til
orientering.

Sak 28/20

Orientering om pilotutdanning og annen luftfartsaktivitet i regi av OSM
Aviation as ved Arendal lufthavn Gullknapp
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Vedtak:
Styret vil engasjere seg med sikte på å bidra til at det ved Arendal lufthavn
Gullknapp utvikler et sterkt luftfartsfaglig miljø både på pilotopplæring og
kommersiell utnyttelse av droner. Det innebærer at regionene aktivt spiller inn dette
inn ved regional planlegging og ved kontakter med landsdelens stortingspolitikere.
Herunder løfte spørsmålet om statlige finansiering til tårntjenesten.
Styret anmoder Agder fylkeskommune om å vurdere mulighetene for å legge
fagutdanning innenfor flyteknikk til Sam Eyde videregående skole.
Styret retter en henvendelse til Stortingets samferdselskomite med anmodning om
statlig støtte til tårndriften ved Arendal lufthavn Gullknapp for å bidra til at
åpningstiden skal kunne økes. Kopi av brevet til Stortinget sendes
samferdselskomiteen i Agder fylkeskommune og til OSM Aviation.
Sak 29/20

Status for fondsmidler i Østre Agder regionråd
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 30/20

Iverksetting av Forskningsløft for kommunene innenfor helse- og omsorgsfeltet.
Vedtak:
Det treårige forsøksprosjektet i Østre Agder fikk f.o.m 2013 tildelt midler fra hhv
Helsedirektoratet og SSHF. Ubenyttede midler står på fond som er øremerket
særskilte formål i tråd med tilskuddsgivers intensjon. Formålet er ivaretatt gjennom
Helsedirektoratets tilsagnsbrev datert 22.02.2013 og nevnte avtaler med SSHF.
Styret for Østre Agder anbefaler overfor kommune – og bystyrer i Østre Agder å
slutte seg til forslaget om å disponere kr. 5.000.000 til «Forskningsløft for
kommunene i Østre Agder» i samsvar med vedlagte saksdokument. UiA inviteres til
drøfting av en slik satsing etter modell av det eksisterende samarbeidet i
oppvekstsektoren.
Bruk av fondets midler skal bygge på en begrunnet anbefaling fra Østre Agder helse
og omsorgslederforum om at Østre Agder regionråd bør være partner i det aktuelle
forsknings- og utviklingsprogrammet. Anbefalingen behandles i styret som formelt
vedtar deltakelse og ramme for det økonomiske bidraget fra forskingsfondet.

Sak 31/20

Uttale til utkast til regional planstrategi for Agder fylkeskommune.
I møtet la styreleder fram et alternativ til kulepunkt 2 i forslaget til høringsuttalelse:
Behov for regionale planer etter modell av Listerplanen. (s11.pkt.3)


Styret for Østre Agder regionråd har merket seg at det innenfor rammen av
Regionplan Agder 2030 iverksettes en egen planprosess for Listerregionen med
intensjon om å operasjonalisere regionplanens intensjoner her. For arbeidet stiller
fylkeskommunen med ressurser. En slik planprosess vil også være aktuell for Østre
Agder. Med store levekårsutfordringer i regionen knyttet til lavt sysselsettingsnivå,
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omfattende utstøting fra arbeidslivet også av unge mennesker, lavt utdanningsnivå er
det behov for en særlig innsats for å snu uheldige utviklingstrekk. Kommunene i
Østre Agder har behov for å ha hele Agder i ryggen når disse særlige utfordringene
skal møtes med strategier og tiltak for å skape endring.
Uttale til Regional planstrategi for Agder følger referatet.
Vedtak:
Styret gir sin tilslutning til uttalelsen, men ber om at kulepunkt to endres i samsvar
med styreleders forslag.
Sak 32/20

Aktuelle påvirkningssaker
Etablering av batterifabrikk på Agder
Vedtak:
Regionrådet for Østre Agder, ordførerne i kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei,
Tvedestrand, Åmli, Froland, Grimstad og Arendal + opposisjonsleder i Arendal
kommune, vedtar å arbeide sammen om å finne fram til beste tomte-alternativ for
batterifabrikk, jfr. planene til Morrow Batteries AS, i vår region.
Regionrådet ber sekretariatet arbeide sammen med de av medlemskommunene som
mener å ha aktuelle arealer å tilby for raskt å få fram et mest mulig komplett tilbud
til Morrow Batteries AS ut ifra de kriterier selskapet vil legge til grunn for valg av
tomt. Utgifter knyttet til arbeidet belastes regionrådets sekretariatsfond.
Regionrådet er beredt til å komme sammen til ekstraordinært møte for å ta stilling til
hvilket tomtealternativ regionen vil anbefale, evt. flere alternativ i prioritert
rekkefølge.
Orientering fra KS vedrørende arbeidet med dokumentasjon av konsekvenser for
kommunenes økonomi av pandemien.
Vedtak:
Kommunene i Østre Agder samordner sine innspill vedrørende økonomiske
konsekvenser av pandemien i kommunene overfor nasjonale myndigheter gjennom
KS. Det forventes at forskjeller mellom landsdeler og for kommuner av ulik størrelse
framkommer. Faktiske dokumenterte økonomiske effekter for den enkelte kommune
må legges til grunn for statlige myndigheters kompensasjon til kommunesektoren.
Utvidet bruk av øvingsområder på Evjemoen av hærens avdelinger og enheter fra
luftforsvaret
Vedtak:
Østre Agder regionråd vil peke på de store arealressursene forsvaret disponerer ved
Evjemoen. Ved å gjenoppta bruk av skytefelt og andre øvingsfelt vil de store
investeringene som tidligere er gjort her igjen komme til nytte. Ved hensiktsmessig
bruk av OPS-løsninger i samarbeid med virksomhetene som i dag er knyttet til det
tidligere leirområdet så kan ønsket om å styrke mannskapsressurs for hæren kunne
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løses med begrenset investeringsbehov over forsvarsbudsjettet og innenfor en for
forsvaret hensiktsmessig tidshorisont.
Lokalisering av forsvarsvirksomhet innenfor opplæring og/eller beredskap gir
forsvaret en forankring i en landsdel som ligger strategisk nær våre allierte i NATO
og som i dag mangle tilstedeværelse ut over HV-08, som heller ikke har sin ledelse
plassert i landsdelen. En utvidet bruk av forsvarets øvingsarealer ved Evjemoen
legger til rette for en styrking av øvingssamarbeid med våre NATO-allierte
Nederland og Danmark. Lokaliseringen til Sørlandet gir store fordeler ved at
øvingsaktiviteten kan skje i mindre forband og hyppig, uten høye kostnader.
Sak 33/20

Eventuelt
Kommunenes svar på henvendelse fra Datatilsynet vedrørende brudd på
GDPR-lovverket
Vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd tar saken til orientering.
Utsetting av planlagt besøk til EU og EØS i Brussel
Vedtak:
Styret vedtar å stille alle planer for studiebesøk til EU og EØS i bero.

Sak 34/20

Status for arbeidet med utredning av lokaliseringsalternativ for batterifabrikk i
Østre Agder kommunene
Styret vedtok å lukke behandling i henhold til kommuneloven § 11-5 2.ledd jfr.
forvaltningsloven § 13 1. ledd nr. 2.
Sekretariatsleder presenterer felles kvaliteter som oppnås ved lokalisering av
batterifabrikken til en kommune i Østre Agder. Styret ba om at fagskole i Grimstad
og variert idrettslig tilbud skulle innarbeides i denne oversikten.
Hver enkelte kommune presenterte sitt forslag til lokalisering:
Arendal kommune

-

Heftingsdalen/Agderparken Nord

Froland kommune

-

Gullknapp Aerial Center/Monehagen - Bøylestad

Gjerstad kommune

-

Østerholt A/Østerholt B

Grimstad kommune

-

Omre

Risør kommune

-

Moland industriområde/Nytt E18 kryss mot Risør

Tvedestrand kommune-

Grenstølområdet

Åmli kommune

Simonstad sør/Simonstad nord

-

Vegårshei kommune hadde gitt tilbakemelding om at de ikke har aktuelt alternativ.
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En revidert kravspesifikasjon fra Morrow Batteries Company forelå i løpet av
fredagen. Denne oversendes styrets medlemmer og rådmennene.
Vedtak:
Styret anmoder hver kommune om å konsentrere seg om ett alternativ og om å foreta
en analyse i forhold til om de kan møte kravene i Lokaliseringsforespørselen fra
Morrow Batteries as slik de framgås av kravspesifikasjon av 11.juni 2020.
Styret ber om et møte med Agder energi nett for å bli orientert om selskapets planer
for utbygging av kraftnettet i regionen. I samråd med Agder energi nett vurderer
sekretariatet om også Statnett inviteres til en slik orientering.
Sak 35/20

Godkjenning av referatet fra styremøte 29.mai 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 36/20

Innspill til Handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 – utsatt frist
Vedtak:
Styret finner ikke behov for å komme med innspill ut over punkter som ble sendt inn
i forbindelse med den tidligere høringsfristen.

Sak 37/20

Orientering for status vedrørende felles reiselivsprosjekt i Østre Agder
regionråd.
Vedtak:
Styret ber fylkesordfører merke seg de utfordringer som er oppstått som en
konsekvens av pandemien for transport til øyer på Agder og anmoder om å vurdere
ekstraordinær støtte til fergene fra tildelte statlige midler.
Styret tar til orientering det pågående arbeidet med felles reiselivsprosjekt for
kommunene i Østre Agder.

Sak 38/20

Tildeling av statlige midler til Universitet i Agder øremerket etter og
videreutdanning.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering, men vil samtidig berømme Agder universitet for
deres evne til å hente inn ressurser til landsdelen for å kunne stille med et omfattende
og tilpasset etter- og videreutdanningstilbud for de som har blitt permittert eller
arbeidsledige nå under pandemien.

Sak 39/20

Aktuelle påvirkningssaker
Status ved sykehusene
Vedtak:
Oversender følgende uttalelse til Helse Sørøst og til Sørlandet sykehus HF:
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Østre Agder vil styrke Sykehuset i Arendal
Østre Agder er sterkt bekymret for sykehusenes økonomiske stilling etter
pandemien, og manglende bevilgninger for å sikre utvikling av sykehuset i Arendal.
Sykehuset i Arendal er i Nasjonal - helse – og sykehusplan definert som et stort
akuttsykehus som skal inneha et bredt spekter av fagdisipliner og profesjoner.
Tilbudet innenfor akuttmedisin og intensiv behandling må videreutvikles innenfor
flere fagdisipliner for å sikre at det høyspesialiserte tilbudet ved Hjertesenteret (PCI)
ved sykehuset opprettholdes som et regionalt behandlingstilbud.
Kommunene i Østre Agder er svært positive til at Helse - og omsorgskomiteen på
Stortinget har sikret at Sørlandet sykehus får starte planleggingen av nytt akutt – og
intensivbygg i Kristiansand. Dette fører til økt pasientsikkerhet for alle innbyggere
på Sørlandet.
Hjertesenteret ved sykehuset i Arendal ble i 2018 kåret til årets sykehus av Norsk
hjerteinfarktregister for best score på behandling av hjerteinfarkt, og senteret er
europeisk referansesenter for ny diagnostikk.
Nye og bedre behandlingsmetoder som er i stadig utvikling krever mere fysisk plass,
utdanningskapasitet og krav til forskning. Det må derfor bevilges mer midler til
investeringer og vedlikehold av sykehuset i Arendal for å sikre tilfredsstillende
nødstrømsforsyning og utvidelse av laboratoriekapasitet. Dette er helt nødvendig for
å utvikle Hjertesenteret i Arendal, og for å øke behandlingskapasiteten til rundt 1.000
flere pasienter i året.
Østre Agders vedtak om ny legevakt og KØH - enhet lokalisert ved sykehuset
forutsetter også en oppgradering av nåværende lokaliteter for akuttmottaket ved
sykehuset i Arendal for å styrke samhandlingen mellom kommunene og sykehuset.
Sak 40/20

Eventuelt
Revisjon av samarbeidsavtale vedrørende felles veilys og underskrift av
samarbeidsavtale for ØABV – Østre Agder brannvesen etter behandling i
kommunestyrer/bystyrer.
Status behandling av nye vedtekter for det interkommunale samarbeidet i
kommunestyrer/bystyre
Pandemien – erfaringsutveksling før sommeren

Sak 41/20

Omvisning ved nytt fengsel på Blakstadheia i Froland kommune

(60min)

Vedtak:
Styret takker ledelsen ved fengselet for muligheten til å besøke den nye store
virksomheten i regionen og understreker at de er åpne for kontakt med virksomheten
når ledelsen der finner behov for dette.
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Sak 42/20

Godkjenning av referatet fra styremøte 16.juni 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 43/20

Orientering fra Agder universitet vedrørende bruk av ekstraordinære statlige
midler til etter- og videreutdanning i forbindelse med Koronnapandemien.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber om at administrativ ledelse i kommunene blir
varslet hvis det kommer nye runder med ekstraordinære midler til videre og
etterutdanning.

Sak 44/20

Tildeling av midler for styrking av lokale næringsfond fra Agder
fylkeskommune.
Vedtak:
Styret i Østre Agder merker seg nivået på tildeling av ekstraordinære midler for
styrking av lokale næringsfond til regionen som en oppfatter at ligger lavt i forhold
til de omfattende utfordringer regionen har i forhold til sysselsettingsnivå også sett i
forhold til andre deler av Agder.
Med den sentrale rolle Agder fylkeskommune har påtatt seg i å møte
levekårsutfordringene på Agder så bør midler til næringsutvikling være et sentralt
virkemiddel for å oppnå vesentlige forbedringer. Lavt sysselsettingsnivå i Østre
Agder gir mange innbyggere lite å leve av og bidrar til høyt kommunalt utgiftsnivå
og til lave skatteinntekter i regionen.

Sak 45/20

Orientering om ordningen Trafikksikker kommune
Vedtak:
Styret ber kommunene i samarbeidet vurdere om de i fellesskap skal gå inn på
ordningen Trafikksikker kommune. De kommuner som velger å satse på dette bør
samordne sin innsats. Sekretariatet kan tilrettelegge for en slik samordning.

Sak 46/20

Orientering om alternativ kommunene ønsker å spille inn overfor Morrow
Batteries Company for lokalisering av batterifabrikk, samt styrets anbefaling
overfor kommunene vedrørende vilje til organisering av et felles
interkommunalt tomteselskap dersom selskapet lokaliserer etableringen i en av
kommunene som omfattes av Østre Agder regionråd
Vedtak:
Østre Agder regionråd ønsker etablering av Morrow Batteries i regionen og vedtar å
iverksette et arbeid med intensjon om å etablere et felles interkommunalt
tomteselskap med formål å tilrettelegge areal og infrastruktur for bygging av
batterifabrikk i Østre Agder. Agder fylkeskommune inviteres til å delta i selskapet
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sammen med de 8 Østre Agder kommunene. Intensjonen om å etablere et slikt
selskap er uavhengig av hvilket tomtealternativ i vår region som blir valgt.
Østre Agder regionråd legger til grunn at ordførerne forankrer intensjonen om felles
tomteselskap for batterifabrikk i den enkelte kommune så raskt som mulig.
Østre Agder regionråd ønsker med dette å fremheve følgende tomtealternativer på
vegne av regionen:

Sak 47/20

Arendal kommune

-

Agderparken øst

Froland kommune

-

Bøylestad/Monehagen

Froland kommune

-

Arendal lufthavn Gullknapp

Gjerstad kommune

-

Østerholtsheia

Grimstad kommune

-

Omre

Risør kommune

-

Moland nord

Tvedestrand kommune

-

Grenstøl

Åmli kommune

-

Simonstad

Uttale til forslaget om felles forliksrådsløsning for kommunene i Østre Agder
fra namsfogden i Agder.
Vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd anbefaler overfor kommunestyrer og bystyrer å gi sin
tilslutning til at det etableres et felles forliksråd for Østre Agder.
Hvis kommunene går for en felles løsning kan hver kommune fremme inntil to
kandidater til å sitte i forliksrådet. Leder og nestleder i Østre Agder regionråd
innstiller kandidater overfor Namsfogden.
Sekretariatet anmodes om å utarbeide et felles saksgrunnlag som skal kunne benyttes
under behandlingen av saken.
Styret ber namsfogden om å sørge for at personene som påtar seg oppgaven å sitte i
forliksrådet må gis kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste og honorar for sitt verv
som står i forhold til den store arbeidsmengden oppdraget gir.

Sak 48/20

Innspill fra Østre Agder regionråd til regionalt planforum 26.august.
Vedtak:
Styret ber sekretariatet og Østre Agder næringsforum om å forberede en samling for
politisk ledelse i kommunen, plan- og næringsmedarbeidere og inviterte
representanter for næringslivet for å drøfte hvordan regionen Østre Agder skal kunne
stille til rådighet næringsareal for store etableringer og andre problemstillinger
knyttet til dette som krafttilgang og tilknytning til annen infrastruktur.
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Sak 49/20

Aktuelle påvirkningssaker
Uttale til forslag til endrede ruteplaner for Sørbanen fra Go-Ahead
Vedtak:
Det er ikke aktuelt med en uttalelse til dette.

Sak 50/20

Eventuelt
Pandemien – erfaringsutveksling etter sommeren
Iverksetting av undersøkelsen – Hvordan bidra til positiv samfunnsutvikling i
Østre Agder regionen? – en felle øvelse.
Vedtak:
Styret gir sekretariatet i ansvar å sette i gang denne prosessen og anmoder
formannskapene om å komme med sin tilbakemelding innen 1.november. Dette slik
at innspillene kan inngå i grunnlaget for planlegging av regional
formannskapssamling i 2021.

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.
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.
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.
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.
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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
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.
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:
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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 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.
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.

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.
Styret takker AKT for orienteringen og ønsker seg en årlig orientering fra selskapet.
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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):
Styret i Østre Agder regionråd støtter søknaden til Fylkesmannen i Agder om
tilskudd fra skjønnsmidlene til prosjektet «Økt andelen heltidstilsatte i helse- og
omsorgssektoren».
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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.

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.
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Sak 70/20

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

Sak 71/20

Aktuelle påvirkningssaker



Sak 72/20

Arbeid med el-nettkapasitet og leveringssikkerhet i regionen
Refusjon for kommunale korona-utgifter og sviktende inntekter

Eventuelt
Ladestasjon båt
Opprydding av tidligere skjelloppdrett

Sak 73/20

Godkjenning av referatet fra styremøte 23.oktober 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 74/20

Arbeid med el-nettkapasitet og leveringssikkerhet i regionen.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 75/20

Utarbeidelse av en mobilitetsstrategi i regi av Agder fylkeskommune.
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.
 Status fra Åmli kommune vedrørende Biozin-prosjektet.
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.

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.
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Sak 79/20

 Domstolstruktur

Eventuelt
Tidspunkt for kontaktmøtet med ledelsen ved Sørlandet sykehus HF.
Vedtak:
Styret stiller seg positiv til invitasjonen.

Sak 80/20

Godkjenning av referatet fra styremøte 20.november 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 81/20

Orientering om Agder fylkeskommunens strategi for den offentlige
tannhelsetjenesten.
Vedtak:
Styret for Østre Agder regionråd anmoder om å bli høringsinstans under arbeidet
med strategi for den offentlige tannhelsetjenesten i Agder.
Ut over dette tar styret informasjonen fra Agder fylkeskommune til orientering.

Sak 82/20

Opprydding av lokasjoner i havet som tidligere har vært benyttet til
skjelloppdrett.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 83/20

Informasjon vedrørende status for Arendal havne Eydehavn og spesielt
arbeidet for å tilrettelegge for lademuligheter i skjærgården og bruk av statlige
støtteordninger til dette og andre klimarettede tiltak.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 84/20

Orientering om igangsatt utredningsarbeid mellom ØABV og Grimstad brann
og redningsvesen vedrørende utvidet samarbeid eller eventuelt etablering av
felles brannvesen.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 85/20

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

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Vedtaksoversikt 2020

Sak 86/20

Aktuelle påvirkningssaker



Sak 87/20

Domstolsreformen og konsekvenser for domstolen i Arendal.
Situasjonen ved Arendal lufthavn Gullknapp

Eventuelt

Styret for Østre Agder regionråd legges formelt ned fra årsskiftet 2020-2021, og erstattes av et
representantskap i Østre Agder interkommunale politiske råd IPR.
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