Til
Medlemmer i representantskapet og i kommunedirektørutvalget
Personer vi skal møte under besøket

Program for samling av representantskap og kommunedirektørutvalg
i Oslo 5. og 6.mai 2022.
Besøk på Stortinget kl.12.00-13.45 NB - ta med legitimasjon
- møte med Agderbenken
Tema
Nasjonal grep for å tilrettelegge for store grønne industrietableringer i
Norge
Ordfører Robert Cornels Nordli redegjør for dette i perspektiv av muligheter og
utfordringer Arendal som vertskommunen og Østre Agder regionene som
helhet møter ved etableringen av Morrow Batteries as.
- Fra Nord-Sverige som nå opplever etablering av en rekke nye grønne
industrivirksomheter mottar vi informasjon om udekte behov knyttet til
arbeidskraft – kompetanse – infrastruktur med mer. Hvordan vil nasjonale
myndigheter spille på lag med Agder for at vi skal lykkes med det grønne
skiftet?
- Fanger dagens finansieringsordning opp utfordringer regionens kommunale
myndigheter står overfor? Er statsforvalteren i Agder tildelt ressurser slik at
planprosessene kan forløpe så raskt som industrietableringen krever? Er
kraft forsyningen på plass når batterifabrikken og tilhørende leverandører
åpner sine porter om få år?
- Er finansieringsordningene for kommunene tilpasset de ekstraordinære
behov som en slik etablering stiller vertskommune og regionene overfor?
Hvilke effekter har finansieringsordninger for kommunene – utslag for de
minste kommunene - illustrert av effekter av tilskuddordningen for særlig
ressurskrevende brukere for en liten kommune som Gjerstad, med om lag
2.500 innbygger. Fungerende ordfører Steinar Pedersen presenterer
utfordringene de står overfor.
Arbeidet for å sikre firefelt på resterende del av E18. Ordfører og leder for
den lokale arbeidsgruppen Per Kristian Lunden redegjør for status med
bakgrunn i pågående prosess med Nye veier.
Biozin og ny bruk av skogsressursene. Orientering om status ved ordfører
Bjørn Gunnar Baas.

UiA og Fagskolen i Agder. Synspunkt ved ordfører Beate Skretting i Grimstad
Overflytting til Thon hotell Slottsparken med enkel servering kl.14.15
Tema Samarbeid offentlig og privat sektor – ny industri krever kompetent arbeidskraft
Kl.15.00-16.30 – Møterom ved Thon hotell Slottsparken.
Møte med arbeidsgivere og arbeidstakere der Bransjesjef i Norsk industri Electro and Energy
Hans Petter Rebo og Are Tomasgard for Landsorganisasjonen møter.
De deler sitt perspektiv på hvilke utfordringer vi står overfor og hvordan
undervisningssektoren og arbeidslivet skal bidra til å løse arbeidskraftbehovet.
I tillegg til ordførere og kommunedirektører så håper vi stortingsrepresentanter fra Agder har
anledning til å møte på dette møtet med disse arbeidslivsrepresentantene.
Tema Mobilisering av nasjonale myndigheter ved etablering av batteriindustri hvordan
kan landsdelens stortingsrepresentanter bistå
Kl.16.30-18.00 – Møterom ved Thon hotell Slottsparken.
Felles middag ved Litteraturhuset med Stortingsrepresentanter for Agder kl.18.30-20.00
Fredag 6.mai

Besøk ved Deichmanske bibliotek
Framtidens utvidede bibliotek tilbud. – usikkert om jeg får til omvisning.

kl.08.30-09.30

Vandring via Akershus og Nasjonalmuseet tilbake til hotellet.

Møte med KS i møterommet på Thon hotell Slottsparken
Tema Digitalisering og bruk av smart teknologi i kommunene!
Områdedirektør Kristin Weidemann. Wieland
kl.11.00-12-00
lunsj på hotellet fra kl.12.00-12.30
Representantskapsmøte kl.12.30-13.30
Møte med KS i møterommet på Thon hotell Slottsparken
KS sitt arbeid knyttet til effekter av tilskuddsordningen for særlig
ressurskrevende brukere og andre viktige forhold knyttet til
finansieringen av kommunenes innsats innenfor helse og omsorg.
Herunder utfordringer for kommunesektoren knyttet til
fastlegeordningen.

Fagleder myndighetskontakt helse og velferd i KS Anne Gamme
ca.13.30-14.15
(eller så snart hun er ferdig på storbynettverksmøtet)
Tema: Kommunesektoren etter pandemien – hvor står vi?
Avdelingsdirektør Frode M. Lindtvedt
kl.14.15-15.15
(eller så snart han er ferdig på storbynettverksmøtet)
Avsluttende oppsummering ved leder

kl.15.15

