Møtereferat

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

Kopi til:

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra teamsmøtet i representantskapet for Østre Agder IPR fredag 7.mai 2021.

Tid
Teamsmøte Fredag 7.mai 2021
kl.12.00-15.00

Til stede i representantskapsmøtet:
Medlemmer: Nestleder ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune, ordfører Per Kristian
Lunden, Risør kommune, ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune, ordfører Ove Gundersen,
Froland kommune, ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad
kommune, ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune, og opposisjonsleder i Arendal Geir
Fredrik Sissener.
Leder Ordfører Robert C, Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører
Terje Eikin.
Nestleder Marianne Landaas ledet møtet.
Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen deltok i møtte.
Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten hadde forfall.
Som observatører møtte fra Østre Agder rådmannsutvalg:
Trond Aslaksen, Risør, Harald Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad, Ole Petter Skjævestad,
Vegårshei, Bo Andre Longum, Froland, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand og Christina Ødegård,
Åmli.
Olav Kavli, Grimstad hadde forfall.
På vegne av fylkesrådmann i Agder fylkeskommune møtte fylkesdirektør Anita Henriksen.

Sakliste:
Sak 32/21

Godkjenning av referatet fra representantskapsmøte i Østre Agder regionråd
26.mars 2021.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
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Sak 33/21

Status for markedssituasjonen for Agders næringsliv og for virksomheter i
Østre Agder.
Direktør Høye Høyesen i NHO Agder gjorde rede for næringslivets vurdering av
utviklingen til nå under pandemien og forventningene framover i sin presentasjon.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 34/21

Status i kommunene for planavklarte arealer for nærings- og boligutbygging.
Hver kommune gjennomgikk status for planavklarte arealer til næringsutvikling og
boligbygging. Alle kommuner gir tilbakemelding på at de har varierte arealer for
boligutbygging.
Grimstad kommune har Omre til næringsutvikling som er planavklart, men ikke
opparbeidet. Ellers er det lite areal til næringsutvikling der kommunen er eier. I
Froland er det betydelig planavklaret areal i tilknytning av Arendal lufthavn
Gullknapp i privat eie. Kommunen har ingen egne arealer. Tvedestrand, Gjerstad,
Risør- og Åmli har areal for næringsutvikling. Tvedestrand kommune opplever stor
interesse for sine arealer på Grenstøl. Også i Gjerstad og Risør er det betydelig
interesse for deres avsatte næringsareal. Det er også tilfelle for arealene på Jordøya i
Åmli. Det er noen mindre areal i Vegårshei kommune som er egnet for
næringsutvikling, men de er ikke klar for bruk.
Varaordfører i Arendal kommune Terje Eikin oppdaterte medlemmene på status for
etableringen av Morrow Batteries i Eyde energipark. Han konsentrerte seg om
omfanget på utbyggingen og veiforbindelsen til havna. Et notat om arbeidet er
oversendt deltakerne i etterkant av møtet.
Vedtak:
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 presenterte
høringsprosessen for Regional vannforvaltningsplan for Agder med tiltaksprogram
og handlingsprogram for planperioden 2022-2027 og for hva arbeidet med
oppfølging av vanndirektivet så langt har bidratt til i Agder.
Vedtak:
Representantskapet tar presentasjonen til orientering og vil på grunnlag av en
saksutredning fra Østre Agder rådmannsutvalg komme med en høringsuttalelse til
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Vannforvaltningsplan for Agder med tiltaksprogram og handlingsprogram for
perioden 2022-2027 i sitt møte 11.juni 2021.
Sak 36/21

Status for arbeidet med etablering av Vegår videregående skole.
Rektor Rolf Karl Sjøen og prosjektleder Erik Værland ga styret en orientering om
progresjonen med sikte på etablering av tilbudet fra høsten 2021, basert på et mindre
antall elever i oppstartsfasen. Det er utformet en brosjyre som redegjør for tilbudet
for potensielle elever. Søknadsfristen til tilbudet er 15.juni. Minimumsantall elever
er 10 for å komme i gang. Første skole skoleåret er maks elevtall 22.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 37/21

Valg av representant fra Østre Agder-samarbeidet til Jernbaneplattform Agder
Ordfører Per Kristian Lunden som har vært regionens medlem i dette organ
redegjorde for hvordan både Jernbaneforum sør og Jernbaneplattform Agder har
arbeidet. Mens den første virksomheten koordinerer innsatsen til fylkeskommunene
Rogaland, Agder og Vestfold/Telemark for et styrket jernbanetilbud på strekningen
mellom Stavanger og Oslo, så organiserer den siste virksomheten kommunene,
regionale myndigheter og organisasjoner i Agder med sikte på økt jernbanesatsing i
Agder.
Vedtak:
Representantskapet i Østre Agder IPR oppnevner ordfører Per Kristian Lunden som
sin representant i Jernbaneplattform Agder.

Sak 38/21

By-nett Sør - eventuell videreføring av eksisterende samarbeid mellom
kommuner, Agder fylkeskommune og UiA.
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 Marianne Landaas på vegne av Østre Agdersamarbeidet IPR.
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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
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 ved 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
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 ga en status for aktuelle saker fra Agder i NTP som
er under behandlingene i Stortingets transport og kommunikasjons-komite. Han
understreket viktigheten av at regionens politiske ledere tar kontakte med sine
representanter både i komiteen og i resten av Stortinget for å legge press bak ønsket
om å få på plass omtale av viktige lokale behov som forbindelsen mellom havna,
Eyde energipark og Jordøya/biozin.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
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Sak 40/21

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

Sak 41/21

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder IPR
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