
 

 
 

 

 
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

        Arendal 16.februar 2015 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2015 i 
kommunehuset i Froland. 
 

 

Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2015 i kommunehuset i Froland. 

Disse møtte: ordfører Kjetil Torp – Vegårshei kommune, ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, 

ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune, Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad 

kommune, og opposisjonsleder Robert Cornels Nordli – Arendal kommune.  

Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune hadde meldt forfall, og for han møtte 

vararepresentant varaordfører Carl F. Bertelsen. 

Nestleder Ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune hadde meldt forfall, og for han møtte 

vararepresentant varaordfører Knut Henning Thygesen. 

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

vararepresentant varaordfører Anders Kylland. 

Ordfører Hans Antonsen – Grimstad kommune hadde meldt forfall, og for han møtte 

vararepresentant varaordfører Anne Merethe Holmberg. 

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund i Aust-Agder hadde meldt forfall og for han møtte 

opposisjonsleder Tellef Inge Mørland som observatør. 

Fra rådmennene møtte: Pål Frydenberg– Tvedestrand, Lars Lauvhjell – Gjerstad, Ole Petter 

Skjævestad – Vegårshei, Odd Eldrup Olsen – Risør, Christina Ødegård – Åmli og Harald Danielsen – 

Arendal 

Per Kristian Vareide – Grimstad hadde meldt forfall og for han møtte seniorrådgiver Ragnar Holvik.   

Ass. fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall. 

Willy Hægeland – Froland hadde meldt forfall og for han møtte kommunalsjef Svein Setekleiv. 



 

 
 

 

I kontaktmøte med Fylkesmannen i Aust-Agder sak 15/15 deltok: 

Fylkesmann Øystein Djupedal, utdanningsdirektør Karen Junker og økonomirådgiver Jostein 

Nordhus. 

Organisasjonssjef Svein Lien fra Aust-Agder idrettskrets møtte under behandlingen av sak 18/15. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

 

SAKSLISTE 

 

Ettersom leder og nestleder hadde forfall ble ordfører Kjetil Torp valgt til å lede møtet. 

Utsatt sak: 

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. 

 Vedtak: 

Utkast til mandat for utredning av samlokalisering av legevakt og KØH-tjenesten 

godkjennes. 

En representant fra henholdsvis Grimstad og Risør tiltrer arbeidsgruppen. 

 

Sak 14/15 Godkjenning av referat fra styremøtet 9.januar 2015 

  Vedlagt følger referat fra styremøtet 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 15/15 Kontaktpunkt mellom Fylkesmannen og styret for Østre Agder 

Fokus i presentasjonene fra Fylkesmannsembetet var på tilsyn og på status for 

kommunereformarbeidet i kommunene på Agder. Presentasjonene følger referatet. 

  Vedtak: 

  Styret tar drøftingen til orientering 

Sak 16/15 Innspill til Arendal kommune i forhold til krematorieløsning og eventuelle 

livssynsnøytrale seremonilokaler ved begravelse, samt videre arbeid i 

Østre Agder vedrørende tiltak for å øke regionens kremasjonskapasitet. 
 

 Vedtak: 



 

 
 

 

  Saken utsettes til neste styremøte. 
 

Sak 17/15 Orientering om oppfølging av arbeidet med Utviklingsplan 2030 

Varaordfører Anders Kylland fra arbeidsgruppen ga et resymè av arbeidet har gjort 

for å følge opp Utviklingsplan 2030 i forhold til direktørens innstilling overfor styret.  

Vedtak: 

Styret tar til etterretning uttalelsen som ble oversendt styret for Sørlandet sykehus 

HF via direktør Jan Roger Olsen. 

Sak 18/15 Forslag om å tildele VSA(Vegårshei ski- og aktivitetssenter) status som regionalt 

anlegg for skisport i Østre Agder 

 Organisasjonssjef Svein Lien fra Aust-Agder idrettskrets presenterte 

utbyggingsplanen for Vegårshei ski- og aktivitetssenter. Denne presentasjonen 

følger vedlagt. Under drøftelsen ble VSA anbefalt å vurdere utvidelse fra 90-

metersbakke til 120-metersbakk.  

 Vedtak: 

Sekretariatet skal sammen med Vegårshei kommune utarbeide et forslag til 

finansieringsnøkkel for å etablere VSA som regionalt anlegg for alpin- og hoppsport. 

Dette skal sammen med konkrete planer for utbyggingen legges til grunn for sak til 

politisk behandling i Østre Agders medlemskommuner. 

 Styret har ingen merknader til at Vegårshei kommune kontakter 

Kulturdepartementets idrettsavdeling med sikte på å avklare om Østre Agder 

samlet kan ivareta kravet til deltakelse fra flere kommuner for å oppnå status som 

regionalt anlegg.  

Sak 19/15 Status arbeidet med kommunestruktur reformen 

Sekretariatslederen ga en orientering om nettsidene. Videre hvilke forberedelser 

som gjøres i forhold til å kunne avholde workshop for ungdomsrepresentanter med 

sikte på å få fram synspunkt fra ungdommen på hvilke spørsmål de er opptatt av at 

reformen skal fokusere på. 

Vedtak: 

Sekretariatets orientering tas til etterretning.  

Det er ønskelig at ordførere som har anledning deltar som observatører under 

samlingen av ungdommer 24.mars. 

Styret ber sekretariatet om å sørge for at utredningen av 8-kommunersalternativet 

koordineres av Østre Agder samlet. Videre at kommunene ved utarbeidelse av 0-

alternativet legger vekt på hvilke oppgaver som kan bli ivaretatt gjennom 

interkommunalt samarbeid. 



 

 
 

 

 

Sak 20/15 Eventuelt 

 Søknad om prosjektskjønn  

Styret for Østre Agder stiller seg bak skjønnsmiddelsøknaden knyttet til felles ATP-

prosjekt for Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand. 

   

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   

 


