Til
Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg
Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg onsdag 8.juni 2022.
Sted Tid
Arendal bibliotek kafe + teams 08.06.2022
kl.08.30-12.30
Deltakere i møtet:
Leder Harald Danielsen – Arendal, Torill Neset – Gjerstad, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei
og Christina Ødegård – Åmli.
Magnus Mathisen – Grimstad deltok på teams.
Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Bo Andre Longum – Froland og Trond Aslaksen – Risør
hadde meldt forfall.
Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.
Møtet var også kommunedirektørutvalgets årlige kontaktmøte med Østre Agder næringsforum.
Fra Østre Agder næringsforum møtte: Bodil Slettebø – Grimstad, Matthieu Aemisegger – Grimstad,
Nina Hopstock - Arendal, Yngve Ramse Trædal – Åmli, Bård Vestøl Birkedal, Mats Winter Maltby
– Arendal, Ole Tom Tjuslia – Froland (fra kl.10.30) og sekretær for utvalget utviklingsleder Siri
Asdal.
Følgende tema ble behandlet i møtet med dem:
1) Ringvirkningsanalysen
Menon-rapporten «Ringvirkninger og samfunnseffekter av Morrows Etablering i
Arendalsregionen».
Kommunikasjonsrådgiver i Arendal kommune Mats Winther Maltby holdt en presentasjon
der han formidlet hovedfunn fra analysen. Møtet drøftet utfordringsbildet og følgende punkt
kom opp:


Deltakerne i møtet ønsket en felles markedsføring av regionen jfr vedtak i sak 35/22
Eventuelt – Utrede iverksetting av markedsføringskampanje. Østre Agder
kommunedirektørutvalg ønsker en felles satsing med fokus på Østre Agder som en
vekstregion. De vurderer at det er behov for å iverksette en felles kampanje for å
markedsføre regionen. Det er en felles erkjennelse av at det må brukes tid på å
forberede en slik kampanje. En vil forsøke å involvere næringslivet i forberedelse og
finansiering. Vedtaket innebærer at et konkret oppdrag ble tildelt Østre Agder
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næringsforum. Næringsavdelingen i Arendal kommune er forberedt på å påta seg en
koordinerende rolle i det forberedende arbeidet.
Erfaring viser at kompetansearbeidskraft følger pengene. Det kan bidra til å styrke
regionens evne til å rekruttere kompetent arbeidskraft.
I alt utadrettet arbeid må vi fokusere på regionens høye boattraktivitet – klima og
boligstandard.
Erkjenne at regionen har utfordringer knyttet til integrering av innflyttere. Dette
gjelder også ved rekruttering av norsk arbeidskraft.
Kommunene må bevisstgjøre næringslivet på verdien av at stillinger lyses ut for vise
at regionen har et stort og variert arbeidsplasstilbud.
Regionen har begrenset leiemarked ettersom tyngden tradisjonelt ligger på eie egen
bolig. Den nye situasjonen med Morrow endrer forutsetningene dramatisk og det er
behov for å styrke leiemarkedet.

2) Oppfølging av vedtakene fra kontaktmøtet 11. april vedr. sakene næringsforum la frem, med
fokus på arealregnskap og hvordan kommunedirektørene ønsker å ta dette videre
(arealregnskap; krafttilførsel og innspill til satsingsområder i industrialiseringsstrategien)
Sekretariatsleder informerte om at initiativet knyttet til utredning av felles metodikk var
fulgt opp gjennom et møte mellom representanter for Arendal, Grimstad, Froland og
Tvedestrand, samt to fra Agder fylkeskommune. I møtet ble det gjort rede for det
pilotarbeidet fylkeskommunen har bistått med under utarbeidelsen av kommuneplanen i
Arendal. Samtlige kommuner har ønske om å få et tilsvarende materiale til rådighet. Den
oversikten en da får er god, men biologiske mangfold er ikke kartlagt i alle områder.
I drøftelsen mellom kommunedirektørene og næringsforum forelå det en felles forståelse av
at vi bør fokusere på næringsareal der nivå på planavklaring er et viktig kriterium. For
eksempel avsatt i kommuneplanen, godkjent reguleringsplan, under opparbeiding, ferdig
opparbeidet. Videre er det viktig å skille mellom næringsareal god egnet for mindre
virksomheter med begrenset arealbehov, mellomstore virksomheter og de store
etableringene med behov for store sammenhengende arealer. Arealanalyse må inngå i en slik
oversikt. Det er en ambisjon å legge grunnlag for en samlet arealanalyse for kommunene i
Østre Agder-samarbeidet
Hver kommune må levere data for egen kommune. Det er ønskelig å få på plass en
arbeidsgruppe for å iverksette dette arbeidet.
3) Orientering om fremdrift på industrialiseringsstrategi – ved representant for Agder
fylkeskommune.
For å forberede en uttalelse pekte Østre Agder næringsforum på Kåre Andersen og Bodil
Slettebø som deltakere i en gruppe som forbereder uttale.
Under forberedelsen av utkast- til uttale så skal en ha i mente at det var fire satsingsfelt. Det
innebærer at trebearbeidende industri, offshore wind og kompetanse satsing(UiA) er fanget
opp i Strategi for kraftforedlende industri på Agder. Kanskje kan disse feltene fanges opp i
en egen strategi.
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Saksliste:
32/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg
27.april 2022.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
33/22 Uttale til Agder fylkeskommunes utkast til Strategi for kraftforedlende industri på
Agder.
Vedlagt følger utkastet til strategi som er sendt på høring fra fylkesutvalget i Agder
fylkeskommune med høringsfrist 20. september 2022.
Østre Agder kommunedirektørutvalg sammen med Østre Agder næringsforum må drøfte
dette utkastet og gi signaler til sekretariatet slik at det kan forberedes et utkast til uttale til
representantskapsmøtet 17.juni.
I formøtet med leder i representantskapet ble det påpekt to utfordringer
- Begrensende tittel
- For snever tilnærming til infrastrukturbehov
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe med to representanter fra Østre Agder næringsforum og en
representant for kommunedirektørutvalget:
 Nn
 Nn
 nn
Som sammen med sekretariatsleder utarbeide et utkast til uttalelse med grunnlag i følgende
punkt:
Tittel for strategien «kraftforedlende industri» oppfattes som sterkt innskrenkende i forhold
til de ønsker som lå til grunn for at Østre Agder-samarbeidet anmodet om utarbeidelse av en
industrialiseringsstrategi. Tittelen for strategien bør endres slik at den dekker en helhetlig
bærekraftig industrisatsing.
Når det gjelder infrastruktur så er det regionens oppfatning at kraft og kraftnett som inngår i
forslag til strateg er en viktig del av dette, men annen infrastruktur i form av veier, jernbane
og havner er også en viktig forutsetning for at strategien dekker hele bredden i behov som
må på plass for å kunne realisere landsdelens potensial for vekst innenfor bærekraftig
industri.
I tillegg bør forslaget til uttalelse ivareta punktene:
 Arealforvaltning og hensynet til opprettholdelse av biologisk mangfold.
 Vertskapsattraktivitet
 Kunnskapsbygging
 Vekstimpulser til hele Agder
Utkastet drøftes i kommunedirektørutvalgets møte 24.august og legges fram til behandling i
representantskapsmøtet 2.september.
Vedtak:
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Til arbeidsgruppen som forbereder uttalelse til strategien oppnevnes Christina Ødegård –
Åmli kommune fra kommunedirektørutvalget, Kåre Andersen – Arendal kommune og
Bodill Slettebø – Grimstad kommune fra Østre Agder næringsforum. Sekretariatsleder og
utviklingsleder bistår arbeidsgruppen under deres arbeid.
I sitt arbeid ivaretar de punktene som framkom under drøftelsen mellom
kommunedirektørutvalget og næringsforum.
34/22 Saker til møtet i Østre Agder representantskap 17.juni 2022









Melding vedrørende revidert samarbeidsavtale for Østre Agder krisesenter
Kontaktmøte med ledelsen i Agder og Rogaland HV-distrikt.
Presentasjon av Jobbklar
Ringvirkningsrapport (Menon-rapport)
Status for fond i Østre Agder ved årsskiftet 2021/2022.
Eventuell felles uttale vedrørende statlig oppgjør for iverksetting av Coronatiltak i
kommunene.
Saker behandlet i Østre Agder rådmannsutvalg 8.juni 2022.
Aktuelle påvirkningssaker
– statlige arbeidsplasser – samarbeid på Agder

Vedtak:
Kommunedirektørutvalget godkjenner sakslisten til representantskapsmøtet.
35/22 Eventuelt
Status finansiering av nytt bygg for legevakt, KØH og korttidsavdeling.
Kommunedirektøren framla en oversikt fra økonomiavdelingen om finansiering av
prosjektet. Denne ble utsendt av han til samtlige kommunedirektører.
Etablering av kontaktmøte ordning mellom Østre Agder kommunedirektørutvalg og
Østre Agder-helse og omsorgslederforum.
Vedtak:
Kommunedirektørutvalget inviterer Østre Agder helse- og omsorgslederforum til ett av sine
møter høsten 2023 med sikte på å drøfte etablering av en praksis med ett årlig møte der
hovedutfordringer i helse- og omsorgssektoren står i fokus, herunder samhandlingen med
Sørlandet sykehus HF.
Utrede iverksetting av markedsføringskampanje
Vedtak:
Kommunedirektørene ber næringsmedarbeiderne arbeide fram et grunnlag for
kommunikasjonsstrategi med sikte på rekruttering og bosetning i Østre Agder.
Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
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