
 

 
 

 

 
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

        Arendal 13.januar 2015 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 9.januar 2015 i 
kommunehuset i Tvedestrand. 
 

 

Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag 9.januar 2015 i kommunehuset i Tvedestrand. 

Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune, ordfører Kjetil Torp – Vegårshei 

kommune, ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune, 

Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune, Ordfører Per Kristian Lunden – Risør 

kommune, ordfører Hans Antonsen - Grimstad og opposisjonsleder Robert Cornels Nordli – Arendal 

kommune.  

Ordfører Einar Halvorsen – Arendal kommune hadde meldt forfall, og for han møtte 

vararepresentant Anders Kylland. 

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund i Aust-Agder møtte fra kl.10.30.  

Fra rådmennene møtte: Pål Frydenberg– Tvedestrand, Lars Lauvhjell – Gjerstad, Per Kristian 

Vareide – Grimstad, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Odd Eldrup Olsen – Risør, Christina 

Ødegård – Åmli.  

Harald Danielsen – Arendal hadde meldt forfall og for han møtte kommunalsjef Geir Skjæveland.   

Ass. fylkesrådmann John G. Bergh møtte. 

Willy Hægeland – Froland hadde meldt forfall. 

Spesialrådgiver Kjell Sjursen deltok under behandlingen av sak 02/15. 

Daglig leder Ola Kr. Asp ved Vestfold krematorium deltok under behandlingen av sak 03 /15. 

Avd.direktør Øyvind Svensen ved NAV Aust-Agder deltok ved behandlingen av sak 04/15. 

Rådgiver Trond Kristiansen i Vest-Agder fylkeskommune deltok ved behandlingen av sak 05/15 



 

 
 

 

 

Medisinskfaglig rådgiver Ottar Christiansen og samhandlingskoordinator Harry Svendsen deltok 

under behandlingen av sak ++.  

Enhetsleder Arnhild Glendrange Lund ved Arendal legevakten og kommunalsjef Torill Skår deltok 

under behandlingen av sak 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

 

SAKSLISTE 

 

Ved møtets start ble det tatt opp en henvendelse fra de andre regionrådene på Agder vedrørende 

etablering av nytt fengsel for Agder. Det var enighet om å ta opp denne som en egen sak. 

I forbindelse med styremøtet ble registreringspapirer til foretaksregisteret i Brønnøysund 

underskrevet av styret. 

Sak 01/15 Godkjenning av referat fra styremøtet 28.november 2015 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 02/15 Program for Arendalskonferansen 2015 

Seniorrådgiver Kjell Sjursen presenterte programmet for Arendalskonferansen 

2015.  

  Vedtak: 

  Styret tar saken til orientering og merker seg påmeldingsfristen 10.februar 2015. 

 

Sak 03/15 Presentasjon av krematorieløsning i Vestfold 

  
 Daglig leder Ola Kr. Asp ved Vestfold krematorium ga en grundig orientering om 

gravferdstilbudet som blir gitt der. Denne følger referatet. 
 

Vedtak: 
   

Styret tar saken til orientering og anmoder sekretariatet om å legge fram sak for 

drøfting av felles krematorieløsning, eventuelt en løsning som også omfatter 

livssynsnøytrale gravferdslokaler på neste styremøte. 

Sak 04/15 Orientering om situasjonen i arbeidsmarkedet i Østre Agder 

Avd.direktør Øyvind Svensen ved NAV Aust-Agder redegjorde for 

arbeidsmarkedssituasjonen  ved nyttårsskiftet og forventningene de har i forhold til 

http://www.arendalskonferansen.no/


 

 
 

 

2015. I presentasjonen inngikk også oversikter over sykefravær og status for antall 

trygdede. Presentasjonen følger referatet. 

Vedtak: 

  Styret tar meldingen til orientering 

Sak 05/15 Oppfølging av regionplan Agder – Grønt batteri 

 Rådgiver Trond Kristiansen i Vest-Agder fylkeskommune redegjør for arbeidet 

knyttet til direkte fiberkabelforbindelse til Tyskland og England knyttet til legging av 

nye overføringskabler for strøm. 

 Forslag til vedtak: 

Styret understreker viktigheten av at Agder samlet kjemper for godt digitalt nett i 

regionen og understreker de store muligheter for næringsutvikling som ligger i 

kombinasjonen av tilgjengelig grønn kraft i Agder, nærhet til kontinentet og 

behovet for lagring av store datamengder i Europa. 

Sak 06/15 Mandat for Østre Agders fagutvalg for Ehelse og velferdsteknologi 

Vedtak: 

Styret godkjenner at det opprettes et fagutvalg for felles satsning på e-helse og 

velferdsteknologi med sikte på å samordne og prøve ut nye muligheter i helse- og 

omsorgssektoren, herunder mandat og organisering av dette. 

Sak 07/15 Melding – Innspill fra OSS på Agder til Helse og omsorgsdepartementet 

vedrørende Primærhelsemeldingen 

Vedtak: 

  Styret tar meldingen til orientering 

 

Sak 08/15 Mandat for arbeidet med implementering av legevaktutredningen, herunder en 

gjennomgang av status for ledelsens oppfatning av situasjonen ved tjenesten 

Enhetsleder Arnhild Glendrange Lund ga en orientering om status for 

legevaktsamarbeidet.  

Vedtak: 

Styret tar statusrapporten fra den interkommunale legevaktstjenesten til 

orientering. 

Utkastet til mandat for oppfølging av legevaktutredeningen godkjennes. 

For å iverksette nødvendige tiltak som rapportene anbefaler ansettes det i Østre 

Agder en prosjektleder. Som prosjektlederen engasjeres en lege. Prosjektet 



 

 
 

 

finansieres i 2015 og 2016 av utviklingsmidler som er avsatt på fond i Østre Agder. 

Årlig budsjettramme til formålet er estimert til 1,5 mill. 

 

Prosjektleders oppgaver samordnes med andre relevante tiltak under utprøving 

som består av sengetilbudet på Myratunet, ambulant KØH, forsøk med sengetilbud 

på Feviktunet i Grimstad, telemedisinsk forsøk i regi av Risør kommune og 

kompetansesamarbeid med SSHF. 

Sak 09/15 Mandat for arbeidsgruppe som i samarbeid med Sørlandet sykehus HF skal utrede 

utvidelse av legevaktens lokaler og etablering av KØH ved Sørlandet sykehus HF 

avd. Arendal. 

 Rådmennene anmodet om at saken skulle utsettes til neste styremøte. 

Vedtak: 

Saken utsettes til styremøtet 13.februar 2015. 

Sak 10/15 Melding – Høringsuttalelse til Akuttutvalgets innstilling. 

 Vedtak: 

  Styret tar meldingen til orientering. 

Sak 11/15 Kommunestrukturreformen – grunnlag for kommunale utredninger og bruk av 

felles ressurser 

Ordførerne drøftet skissen. Det ble pekt på at den foreliggende skissen er ambisiøs. 

Ordførerne mener at mest vekt bør legges på dagens situasjon og mindre vekt 

legges på vurderingen i forhold til 2040. De er og opptatt av at skissen bør forholde 

seg til viktige strukturvalg i vær nærliggende regioner Grenland og Knutepunkt 

Sørlandet 

Vedtak: 

Ordførerne tar den anbefalte skissen til disposisjon for kommuneutredningen til 

orientering. 

Styret anbefaler medlemskommunene om å delta med sine valgte/utpekte 

ungdomsrepresentanter til et felles seminar/workshop der regionens ungdom får 

anledning til å fremme synspunkt på den pågående kommuneutredningsprosessen. 

Ordførerne gir sin tilslutning til følgende foreløpig budsjett for bruk av tildelte 

skjønnsmidler: 

Konsulentbistand – prosess og informasjon bistand til kommunene under 

utarbeidelse av kommuneutredninger    kr.150.000 

Konsulentbistand til formidling av felles informasjon til medvirkende  



 

 
 

 

kommuner       kr.100.000 

Nettløsninger for informasjonsformidling   kr. 50.000 

Idesamling med  ungdommer – hvordan ser min framtidige  

kommune ut?       Kr. 30.000 

Undersøkelse vedrørende befolkningens synspunkt 

knyttet til kommunestrukturreformen    kr.100.000 

Folkevalgtsamling – kommunale forventninger og krav til  

løsning        kr. 50.000 

Involvering av ferske folkevalgte i  kommunestruktur- 

prosessen       kr. 50.000 

Involvering av medarbeidere i kommunesektoren  kr. 40.000 

Prosessbistand til kommuner som ønsker å bli del av en  

eller flere nye kommuner     kr.200.000 

Diverse utgifter i prosessarbeidet    kr. 94.000 

Sum        kr.864.000 

 

Finansiering 

Bidrag skjønnsmidler Fylkesmannen i Aust-Agder  kr.744.000 

Dekning kontingent Østre Agder    kr. 120.000 

Sum        kr.864.000 

Sak 12/15 Eventuelt. 

  Oppsummering av innstillingen til utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF 

Styret drøftet situasjonen med bakgrunn i at den endelige innstillingen fra 

arbeidsgruppen som har utarbeidet Utviklingsplan 2030 nå foreligger. 

Hovedpunkter i denne ble presentert av Samhandlingskoordinator Harry Svendsen.  

Vedtak: 

Styret står ved sin tidligere uttalelse til planen. Ordfører Per Kristian Lunden, 

ordfører Hans Antonsen og varaordfører Anders Kylland får i oppgave å følge opp 

prosessen ved sykehuset fram til styrebehandlingen. 



 

 
 

 

Konseptutvalgsutredning jernbanetrase Porsgrunn – Brokelandsheia info-møte 

4.februar i Porsgrunn 

Vedtak: 

Styret oppfordrer flest mulig ordførere til å delta på det planlagte møtet om 

konseptutvalgsutredningen. Gjerstad har hovedansvar for oppfølging av dette 

planarbeidet fra Østre Agder. 

 

Sak 13/15 Mandat for arbeidet med implementeringen av KØH-utreningen – videreføring av 

KØH tilbud 

Vedtak: 

Styret anbefaler mandatet for oppfølging av KØH-utredningen. 

Styret anbefaler kommunene å videreføre det interkommunale KØH-tilbudet. 

 

Sak 14/15 Uttalelse til lokalisering av nytt fengsel til Agder 

Vedtak: 

Styret for Østre Agder slutter seg til følgende uttalelse som oversendes 

Stortingsgruppene under henvisning til Melding til Stortinget: Meld.st.12(2014-

2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen: 

Regionene i Agder – gjennom Østre Agder samarbeidet, Knutepunkt Sørlandet, 

Lindesnesrådet, Listerrådet og Setesdal regionråd står samlet bak ønsket om å få 

fremtidig fengselsetablering til landsdelen. 

Behovet for økt soningskapasitet er utvilsomt tilstede.  Regionene ser det som 

overordnet at ny fengselsetablering blir en realitet.  Dagens bygningsmasse 

tilfredstiller på ingen måte dagens krav til standard verken for innsatte eller 

ansatte.  

Kapasitetsmangelen er også så betydelig at varetektsfanger jevnlig må løslates samt 

at fanger fra regionen som langtidssoner må sone i andre distrikter med de følger 

det har for kapasiteten der.  Fraværet av soningsplasser i nærmiljøet gir også en 

rehabiliteringsutfordring når løslatelse nærmer seg.   

I tillegg til dette er også landsdelen blant de områder i Norge som har høyest 

kriminalitet i forhold til antall innbyggere. Lengre soningsdommer enn 

gjennomsnittet sier også noe om alvorlighetsgraden av kriminaliteten.    

Kriteriene for løsning/modellvalg og andre premisser vil være førende for hva som 

blir den optimale lokaliseringen.  Regionene er enige om å slutte opp om det beste 

alternativet og løsningen der den må vise seg å bli. 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-12-2014-2015/id2356059/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-12-2014-2015/id2356059/


 

 
 

 

 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   

 


