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 representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR fredag 18.februar 2022.
Tid
Møtet ble Vegårshei ski og aktivitetssenter - Fjellheim Fredag 18.februar
2022 kl.08.30-11.40

Til stede i representantskapsmøtet:
Medlemmer:
Leder ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei
kommune, ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune, ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli
kommune, Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Beate Skretting, Grimstad
kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.
Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune hadde forfall og for henne møtte varaordfører Steinar
Pedersen.
Opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener møtte ikke.
Leder Robert Cornels Nordli ledet møtet fram til han forlot møtet under sak 20/22. Deretter ledet
nestleder Marianne Landaas møtet.
Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen deltok.
Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten hadde meldt forfall.
Som observatører møtte fra Østre Agder rådmannsutvalg:
Harald Danielsen, Arendal, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Magnus Mathisen, Grimstad, Bo
Andre Longum, Froland, Torill Neset, Gjerstad og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand
Trond Aslaksen, Risør og Christina Ødegård, Åmli hadde meldt forfall.
Fylkesdirektør Anita Henriksen hadde meldt forfall.
Under behandlingen av sak 12/22 så deltok samhandlingskoordinator Harry Svendsen.
Under behandlingen av sak 13/22 så deltok næringssjef i Arendal kommune Kåre Andersen og
representant for Morrow Batteries Stephen Sayfritz.
Under behandlingen av sak 14/22 så deltok plansjef Hilde Bergersen og administrasjonssjef Kjell
Sverre Drange fra AKT.
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Sakliste:
Sak 11/22

Godkjenning av referatet fra teamsmøtet 21.januar 2022
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 12/22

Utviklingsplan 2040 for Sørlandet sykehus – felles høringsinnspill
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen holdt en presentasjon som ble
utgangspunkt for representantskapets drøfting.
Vedtak:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet stiller seg bak utkastet til høringsuttalelse
av 15.02.2022.

Representantskapet ber sekretariatet utrede om følgende punkt kan innarbeides i forslaget til uttalelse:
-

-

-

-

-

Sørlandet sykehus HF må under oppfølging av Strategiplanarbeidet 2021 – 2024
bidra til god samhandling med kommunene.
Østre Agder-samarbeidet ser behov for å øke sengetilbudet for målgruppen eldre
skrøpelig med sammensatte sykdomsutfordringer sett i lys av den demografiske
utviklingen.
Under sykehusets videre arbeid med strategiutkastet må en legge til grunn forventninger om betydelig befolkningsvekst som konsekvens av pågående utbygging av nye industrier.
Dagens system knyttet til investeringer, jfr. nasjonale føringer og retningslinjer,
utfordrer både vedlikeholdsbudsjettene og nyinvesteringer ved SSHF og andre
helseforetak. SSHA bes om å utfordre Helse Sør-øst og nasjonale myndigheter
for å bedre forutsetningene for godt vedlikehold og ivareta investeringsbehovet
ved landets sykehus.
Psykisk helsevern for barn og unge må organiseres på en bedre måte. Østre Agder er bekymret for lange ventetider og store avvisningsrater og at ansvarsforholdet mellom BUP og kommune-helsetjenesten er uklart. Det er behov for en bred
gjennomgang av tilbudet for å sikre at barn og unges rettigheter blir ivaretatt slik
at den enkelte pasient og deres familier opplever en god sammenheng i tjenestene.
Kommunene er bekymret for at optimismen knyttet til digitalisering ikke forholder seg til at en betydelig andel av den økende eldre befolkningen ikke besitter
nødvendig digital kompetanse. Dette må kompenseres gjennom brukervennlige
løsninger og betydelig innsats med sikte på å øke deres kompetanse.
Det er helt nødvendig å etablere et tettere samarbeid og samhandling knyttet til et
akutt lavterskeltilbud for psykisk syke. Derfor ønsker Østre Agder-samarbeidet at
det igangsettes et forprosjekt som vurderer opprettelse av et felles døgnåpent
lavterskeltilbud i psykiatri og rus med akutte senger på Agder. SSHF oppfordres
til å ta initiativ til en felles utredning om dette i forbindelse oppfølging av arbeidet med Strategiplan 2021 – 2024 når arbeidet med delplaner igangsettes.
SSHF må sette fokus på hvordan sykehusene kan være en god og aktiv aktør for
å bidra til godt ettervern innenfor rus psykiatri.
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-

Barneavdelingen og fødeavdelingen ved Sørlandet sykehus i Arendal må sikres
slik at tilbudet overfor opp mot 100.000 innbyggere i våre kommuner og i kommunene Fyresdal og Nissedal i Vest Telemark videreutvikles.
Det ligger til rette for utvidelser ved akuttmottaket ved sykehuset i Arendal når
den interkommunale legevakta flytter ut av i 2023. Dette må innarbeides i strategiplanen.
Representantskapet er tilfreds med at Sørlandet sykehus arbeider for å få på plass
en 3.PCI- lab ved sykehuset i Arendal.

Utkastet til uttalelse må bearbeides i etterkant av representantskapsmøtet 18.februar.
Neste representantskapsmøte er etter høringsfristen den 15.mars, derfor får
representantskapets medlemmer et revidert utkast til uttalelse utsendt på mail slik at
de får anledning til å foreslå endringer, og gir sin godkjenning for at uttalelsen
oversendes Sørlandet sykehus HF.
Sak 13/22

Orientering om utviklingen ved Eyde Energi Park og Eyde Material Park.
Stephen Sayfritz fra Morrow Batteries orienterte om progresjonen i deres planer.
Utviklingssenteret knyttet til UiA reiser seg. Morrow Batteries vil der disponere 1.
og 2.etage. Videre settes spaden i jorda ved Eyde Energy Park for pilotfabrikken om
lag 1.april. Alle tillatelser knyttet til etableringen av pilotfabrikken foreligger.
Fra september vil selskapet starte produksjon i Sør-Korea av de første prototypene av
deres batteri.
Det pågår arbeid med sikte på innhenting av ytterligere kapital til etableringen.
Verden rundt er det nå 47 ansatte i virksomheten. Rekruttering pågår kontinuerlig og
en regner med å være om lag 150 ved årsskiftet
Næringssjef Kåre Andersen i Arendal kommune holdt en orientering der han
gjennomgikk status for de samlede planene knyttet til etablering av batterifabrikken
og ringvirkningen av denne, relatert til etableringer av andre virksomheter som skal
forsyne gigafabrikken med råstoff og andre innsatsfaktorer. Herunder arbeidet
kommunen gjør for å få godkjenning av andre næringsareal. Dette forutsetter til dels
forankring i arealdelen til kommuneplanen. Denne skal foreligge innen nyttår.
Næringssjefen i Arendal understreker det tette samarbeid som er etablert mellom
næringssjefene i de åtte kommunene. Han påpekte viktigheten av at
samarbeidskommunene nå står på for å klargjøre boligarealer og arealer for
næringsutvikling. Denne innsatsen er avgjørende for å ta i bruk potensialet knyttet til
etableringen av Morrow Batteries og relatere virksomheter. Arendal må prioritere
sine areal i forhold til behov knyttet til batterifabrikken. Derfor er det svært viktig at
samarbeidskommunene kan bidra til å dekke arealbehovet til alle typer
næringsvirksomheter. Hele regionen må forvente knapphet på arealer både for
næringsvirksomheter og for boligbygging. Derfor må planavklarte arealer være
gjenstand for nøye husholdering.
Agder fylkeskommune arbeider med en ringvirkningsanalyse knyttet til utviklingen i
Battery coast regionen. Denne strekker seg fra Grenland i øst til Flekkefjord i vest.
Arendal arbeider ut fra et perspektiv om at en hel landsdelen skal høste gevinster av
batteri-satsing.
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Representantskapet ytret mange lovord for det arbeid Morrow Batteries og Arendal
kommune nedlegger for å lykkes med etableringen.
Styrking av strømnettet er helt nødvendig for å sikre utviklingsmulighetene. Alle
politiske miljø i Østre Agder-samarbeidet vil arbeide overfor sine politiske parti på
nasjonalt nivå for å sikre nødvendig nasjonal innsats.
Representantskapet er kjent med at Agder energi vil kunne bistå Statnett og NVE
med fagpersoner hvis dette blir nødvendig for at vi som nasjon skal lykkes med
etablering av batteriindustri.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
Sak 14/22

Agder kollektivtrafikk AKT gir en orientering om konkurransegrunnlag øst,
drosjeanbud og prosjektet AKT Svipp.
Plansjef Hilde Bergersen og Administrasjonssjef Kjell Sverre Drange ga en
orientering om status for driften av kollektivnettet og pågående anbudsprosesser.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 15/22

Uttale til revisjon av domstolsreformen
Vedtak:
Østre Agder-samarbeidet ber om at Stortinget ved behandling av sak om reversering
av domstolsreformen fatter vedtak i lovs form som sikrer at det er Stortinget som
skal ta stilling til endringer i rettssteder i landet jfr forslaget i brevet fra
representantskapets leder til stortingsrepresentantene.
Østre Agder-samarbeidet registrer at det er bred enighet ved Agder tingrett blant
ledelse og medarbeidere om at erfaringene med den nye tingretten er gode.
Virksomheten ved de tre rettsstedene videreføres i full bredde og forutsetningene for
faglig styrking av arbeidet ved den nye domstolen er gode. Representantskapet
erkjenner at dette kommer hele landsdelen til gode. Det bidrar også til å styrke
forutsetninger for å lykkes med for eksempel etablering av høyere utdanningstilbud
innenfor jus ved UiA, noe hele landsdelen står bak!
Norge har opplevd at rettsbeslutninger ved Den Europeiske
Menneskerettighetsdomstol har underkjent rettsavgjørelser fattet i norske domstoler.
Dette understreker viktigheten av å ha høy kompetanse ved den enkelte domstol når
rettsavgjørelser fattes. Østre Agder-samarbeidet merker seg at Agder tingrett har
etablert en egen faggruppe innen barnerett og at denne yter verdifulle innspill til
videreutvikling av rettspraksis på feltet i Norge. Dette fagmiljøet ved Agder tingrett
er en viktig ressurs når kommunene i Agder skal styrke kompetansen blant sine
ansatte som arbeider med barn og ungdom.
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Totalt er det etablert 13 faggrupper ved Agder tingrett det sikrer bred faglig styrking
av rettes virksomhet og det faglige ansvaret for kompetanseutvikling ved at ledelsen
for de ulike faggruppene er spredd. Blant annet er tre ledet fra Arendal rettssted.
Østre Agder-samarbeidet IPR ønsker at Agder tingrett skal videreføres som en
virksomhet med tre rettssteder Arendal, Kristiansand, Farsund med en desentralisert
ledelsesstruktur. Vedtaket bygger på at Stortinget gir de tre rettsstedene forankring i
domstolsloven og at endringer vedrørende landets rettssteder kun tilligger Stortinget.
Agder tingrett har vist vilje til å styrke hvert av de tre rettsstedene med nødvendig
teknisk utstyr i rettssalene på alle de tre rettsstedene. Dette tolker Østre Agdersamarbeidet som et uttrykk for at Agder tingrett ønsker å tilrettelegge for likt
teknologisk nivå i hele Agder.
Et godt alternativ til å reversere reformen, er å lovfeste rettsstedene.
Sak 16/22

Status for arbeidet med program for formannskapssamlingen 26.april 2022.
Sekretariatsleder orienterte om at det foreligger avtaler med alle deltakere i
programmet unntatt Næringsminister Jan Christian Vestre. Henvendelse til han om
deltakelse er oversendt departementet. Leder i representantskapet kontakter
statsråden med sikte på å få en avklaring med hensyn til deltakelse så raskt det lar
seg gjøre.
Representantskapets medlemmer understreker at programmet må sendes ut så raskt
som mulig. Dette vil skje straks det foreligger en tilbakemelding fra
statsråden/Nærings- og fiskeridepartementet.
Vedtak:
Østre Agder representantskap godkjenner programmet for formannskapssamlingen
og anmoder om at dette sendes kommunene for videreformidling til deltaker fra
formannskapet og næringslivsrepresentanter fra kommunen.

Sak 17/05

Program for representantskapets møter i Oslo 5. og 6.mai
Vedtak:
Representantskapet godkjenner utkastet.

Sak 18/22

Anbefaling vedørende lokalisering av vannforvalter for vassdragene Nidelv, Vegår
og Gjerstad.
Vedtak:
Representantskapet vil under henvisning til at vannforvalteren skal ivareta vassdrag i
kommuner både i Agder og i Telemark peke på Åmli som en sentralt beliggende
kommune for å ivareta en slik funksjon.

Sak 19/22

Aktuelle påvirkingssaker.
E18-finasieringsramme
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Leder for planleggingsgruppen ordfører Per Kristian Lunden redegjorde for
prosessen som pågår. Vurderingen til de politiske representantene i arbeidet, er etter
dialog med representanter på Stortinget, at det blir mest hensiktsmessig å forholde
seg til de rammer som ligger i Stortingets tidligere vedtak og at det raskest vil kunne
bidra til realisering av veiprosjektet.
Sak 20/22

Orientering om aktuelle saker som har vært til behandling i Østre Agder
kommunedirektørutvalg 9.februar 2022.
Leder i utvalget Harald Danielsen orienterer. På grunn av lite tid konsentrerte han
seg om pågående kontakt med Datatilsynet der de retter kritisk søkelys på forholdet
mellom kommuner og IKT Agder knyttet til håndtering av personopplysninger og
datasikkerhet. Det ble avholdt et dialogmøte mellom de åtte kommunen som har
mottatt forhåndsvarsel og Datatilsynet 17.februar der kommunene fikk anledning til
å redegjøre for sitt syn på saken. Kommunene ble gitt en utvidet frist for skriftlig å
framføre sitt syn på de punkter datatilsynet påpeker i sitt brev.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 21/22

Eventuelt
Fellesmøte med Region Grenland.
Vedtak:
Representantskapet gir leder og nestleder anledning til å innkalle til et ekstraordinært
møte for å møte representantene i Grenlandssamarbeidet.
Kort orientering om VSA og re-start av arbeidet med «Delprosjekt 2,
Molandssiden».
Ordfører Kjetil Torp i Vegårshei ga representantskapet en oppdatert
situasjonsrapport for virksomheten ved VSA med hovedvekt på de
utviklingsmuligheter som ligger i gjennomføring av «Delprosjekt 2 –
Molandssiden».
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder IPR
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