Møteinnkalling

Til
Representantskapsmedlemmer i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget

Kopi til:

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til representantskapsmøte i Østre Agder IPR fredag 7.mai 2021 på teams.
Sted

Tid

Teamsmøte

Fredag 7.mai 2020
kl.12.00-15.00

Sakliste:

Sak 32/21

Godkjenning av referatet fra representantskapsmøte i Østre Agder regionråd
26.mars 2021.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 33/21

Status for markedssituasjonen for Agders næringsliv og for virksomheter i
Østre Agder.
Direktør Høye Høyesen i NHO Agder gir en orientering om deres vurdering av
situasjonen for ulike deler av næringslivet nå etter mer enn et år med pandemi.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 34/21

Status i kommunene for planavklarte arealer for nærings- og boligutbygging.
Leder har bedt om at temaet blir tatt opp i møtet med bakgrunn i etableringen av
Morrow Batteries AS og forventninger til at hele regionen står framfor en situasjon
der rask tilgang på planavklarte arealer til næringsutvikling- og boligbygging blir
viktig.
Leder ber derfor at hver rådmann/ordfører på vegne av egen kommune oppsummerer
status innenfor en tidsramme på 3-5 minutter.
Leder oppdaterer medlemmene på status for prosessen i Arendal kommune.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
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Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet er opptatt av at hele regionen skal
oppleve positive ringvirkninger knyttet til etableringen av batterifabrikken. Derfor
bes de syv andre kommunestyrene om å drøfte konsekvenser for egen kommune av
den planlagte etableringen, med sikte på å ta et medansvar for å legge til rette for
næringsliv som ønsker å etablere seg i regionen som ringvirkning av etableringen og
for å bidra til et differensiert og tilstrekkelig boligtilbud overfor de som skal arbeide
ved virksomheten.
Sak 35/21

Forslag til organisering av arbeidet for oppfølging av vanndirektivet.
Rådgiver Berit Weiby Gregersen fra Agder fylkeskommune kommer for å presentere
høringsprosessen for Regional vannforvaltningsplan for Agder med tiltaksprogram
og handlingsprogram for planperioden 2022-2027 og for å redegjøre for hva arbeidet
med oppfølging av vanndirektivet så langt har bidratt til.
Østre Agder rådmannsutvalg drøftet arbeidet med oppfølging av vanndirektivet, men
vurderer at de sitter på begrenset kunnskap om arbeidet som har vært gjort. De
anbefaler derfor å avvente en anbefaling i saken til en har fått orienteringen fra
fylkeskommunen. Derfor ber de representantskapet om i denne omgang å ta saken til
orientering og så vil kommunedirektørene forberede et forslag til vedtak til
representantskapsmøtet 11.juni.
I rådmannsutvalgets møte med Statsforvalteren i Agder 28.april ble det nevnt at 2027
er en viktig milepæl for oppfølgingen av vanndirektivet, for da skal Norge gi en
miljøstatus for sin oppfølging av dette. Det gjør at kommunene må være forberedt på
at lokale og mindre utslipp til vassdragene blir gitt større oppmerksomhet fra statlige
myndigheter framover. Kommunene har etter loven et ansvar for oppfølging av
utslipp. Mange private avløpsanlegg tilfredsstiller ikke kravene i
forurensingsforskriften. Som forurensningsmyndighet plikter kommunene å sikre at
avløpssituasjonen er tilfredsstillende.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet tar presentasjonen til orientering og vil på grunnlag av en
saksutredning fra Østre Agder rådmannsutvalg komme med en høringsuttalelse
Vannforvaltningsplan for Agder med tiltaksprogram og handlingsprogram for
perioden 2022-2027.

Sak 36/21

Status for arbeidet med etablering av Vegår videregående skole.
I sak 54/20 i møte 25.september ga styret i Østre Agder regionråd sin støtte til
arbeidet for å etablere Vegår videregående skole som skal arbeide for å gi mennesker
som ikke har fullført videregående opplæring på normal tid et tilpasset tilbud.
Prosjektet i Vegårshei kommune har oppnådd godkjenning på sentralt nivå.
Representantskapet får en orientering om framdriften i arbeidet for å etablere skolen
ved rektor Rolf Karl Sjøen og prosjektleder Erik Værland.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 37/21

Valg av representant fra Østre Agder-samarbeidet til Jernbaneplattform Agder
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I dette utvalget har det sittet medlemmer fra fylkeskommunene, Fylkesmannen,
NHO og LO. Per Kristian Lunden som har vært vårt medlem i dette samarbeidet vil
gi en orientering om arbeidet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet i Østre Agder IPR oppnevner XX som sin representant i
Jernbaneplattform Agder.
Sak 38/21

By-nett Sør - eventuell videreføring av eksisterende samarbeid mellom
kommuner, fylkeskommune og UiA.
Fra leder i Listerrådet Arnt Abrahamsen og fylkesdirektør Kenneth Andresen i
Agder fylkeskommune har Østre Agder-samarbeidet fått spørsmål om vårt syn på en
videreføring av det eksisterende By-nett Sør samarbeidet. I dette fora har
fylkeskommune, universitet og noen kommuner deltatt. Målsettingen for en
videreføring av samarbeidet er «En bærekraftig by- og stedsutvikling i samskaping
mellom akademia og kommunene». Henvendelsen følger som vedlegg.
For å få mer utfyllende kunnskap om hva samarbeidet i praksis har omfattet, så ble
kommunalsjef Geir Skjæveland i Arendal kommune kontaktet ettersom har deltatt i
styringsgruppen for samarbeidet By-nett Sør. Han opplyser at kommunen primært
har samarbeidet med det byggfaglige nettverket ved Agder universitet i Grimstad
gjennom By-nett Sør. De har hatt glede av dette samarbeidet. Han tror at den bredere
involveringen fra UiA ved at også fagmiljøene i Kristiansand knyttet til
lokalsamfunnsutvikling involveres, ytterligere vil kunne styrke verdien av samarbeid
på fagfeltet. Når Arendal engasjerte seg i nettverket for å bidra til å skape en
kunnskapsbasert møteplass for byutvikling, en delingsarena for erfaringer på feltet
og for å bidra til økt forskning på byutvikling. En plansje som redegjør for Arendal
kommunes deltakelse i By-nett Sør følger som vedlegg.
Østre Agder-samarbeidet har samarbeidsprosjekt med UiA innen ulike fagfelt. I dette
inngår tilbud knyttet til Rekomp og Dekomp. Videre samarbeides det med ulike
fagmiljøer innen helse og omsorg.
Universitetet er en viktig støttespiller i etableringen av Morrow Batteries as.
Det er høstet positive erfaringer med samarbeid om videreutdanningstilbud innenfor
ulike felt der behovet for arbeidskraft er økende.
Østre Agder-samarbeidets erfaringer med å etablere samarbeidsrelasjoner til ulike
fagmiljøer ved universitetet er gode. Sekretariatsleder har fått tilbakemelding på at
de planfaglige miljøene i kommunene i Østre Agder-samarbeidet, da særlig Arendal
og Grimstad, vurderer samarbeidet med UiA som hensiktsmessig.
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Initiativtakerne vil gjennomføre et restartseminar 2.juni for By-nett Sør. I vedlegget
pekes det på at nettverkets navn kan virke uheldig hvis en ønsker å favne ulike
kommunetyper og at det derfor bør vurderes endret.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR støtter en videreføring av
samarbeidet i By-nett Sør med fokus på bærekraftig by- og stedsutvikling i
samskaping mellom akademia og kommunene. Navnet på samarbeidet bør endres
slik at det omfatter ulike kommuner.
Samarbeidet bør bidra til kunnskapsbasert by- og stedsutvikling gjennom




Møteplasser
Delingsarenaer
Forskning

Under seminaret 2.juni deltar ordfører xx på vegne av Østre Agder-samarbeidet IPR.
Representantskapet oppfordrer fagmiljøer i Østre Agder kommunene som er opptatt
av samarbeid med UiA på kunnskapsbasert byutvikling, til å delta under seminaret
slik at viktige samarbeidsfelt sett fra vår region kommer fram under drøftelsen.
Østre Agder-samarbeidet har stor interesse av å bli bedre kjent med pågående
forsknings- og utviklingsarbeid på feltet bærekraftig by- og tettstedsutvikling i andre
deler av Agder, nasjonalt og internasjonalt.
Sak 39/21

Aktuelle påvirkningssaker
Konsesjonsvilkår Arendal lufthavn Gullknapp
Representantskapet er anmodet om å komme med en uttalelse til
Samferdselsdepartementet knyttet til klage på konsesjonsvilkår fastsatt av
Luftfartstilsynet for Arendal lufthavn Gullknapp.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd
bestående av kommunene Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Froland, Risør, Gjerstad,
Vegårdshei og Åmli vil uttrykke støtte til klagen på vilkårene i konsesjonen fra
Luftfartstilsynet til Arendal Lufthavn Gullknapp. Regionsamarbeidet har over lengre
tid gitt støtte til utviklingen på flyplassen, og særlig etableringen av dronesenter,
pilotutdanning og satsing på el-fly, der OSM Aviation er i front i landet. De er i ferd
med å etablere flyverksted, hangar for sammensetning, utsjekking, trening og
vedlikehold av el-fly. Sammen med flyplassens fokus på droner er dette en satsing på
framtidsrettet grønn luftfart både vi lokalt og nasjonalt vil høste frukter av. Ved
etableringen batterifabrikken Morrow Batteries as i Arendal pekte bedriften på det
Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Møteinnkalling

interessante arbeidet som OSM gjør ved Arendal lufthavn Gullknapp med El-fly som
relevant for deres etablering.
Skoletilbudet ved Arendal lufthavn Gullnapp har skap et luftfartsfaglig miljø i
Arendal og Froland som hele regionene har glede av. Disse kommuner har ikke
utdanningsplasser på tilsvarende nivå og de 80-120 elevene ved skolen representerer
et verdifullt tilskudd av ungdommer til regionen. De tildelte konsesjonsvilkårene
setter hele utdanningstilbudet i fare.
Departementet har for øvrig i flere omganger gitt støtte til drift av tårntjenester over
statsbudsjettet.
Status for Stortingets arbeid med Nasjonal transportplan
Fylkesordfører Arne Thomassen gir en status for aktuelle saker fra Agder under
behandlingene av forslaget til NTP i Stortingets transport og kommunikasjonskomite.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 40/21

Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg 28.april
2021.
Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterer om sakene som var oppe i
møtet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 41/21

Eventuelt

For representantskapets leder Robert Cornels Nordli

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder IPR
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