
  Østre Agder 
Interkommunalt samarbeid for 
kommunene Arendal, Froland, 
Gjerstad, Risør, Tvedestrand, 

Vegårshei og Åmli 

 

 

 Arendal 20.desember 2011  

 

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 16.desember 2011 i Risør gamle 
rådhus. 
 

Disse møtte: Robert C. Nordli – opposisjonsleder i Arendal bystyre, Per Kristian Lunden – 
ordfører Risør kommune, ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune, ordfører 
Kjetil Torp – Vegårshei kommune, ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, ordfører Jan 
Dukene – Tvedestrand kommune. Ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune hadde 
meldt forfall. Einar Halvorsen – ordfører Arendal kommune hadde meldt forfall og for han 
møtte varaordfører Anders Kylland. 

Fra rådmennene møtte: Odd Eldrup Olsen – Risør, Harald Danielsen – Arendal, Bjarte Nordås 
– Åmli og Lars Lauvhjell – Gjerstad. Ståle Kongsvik – Vegårshei hadde meldt forfall,. Willy 
Hægeland – Froland hadde meldt forfall og for han møtte kommunalsjef Svein Setekleiv. 
Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand hadde meldt forfall. 

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund hadde meldt forfall og for han møtte 
fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand. Ass. fylkesrådmann John G. Bergh deltok. 

 

SAKLISTE: 

 

Sak 71/11 Godkjenning av referat fra møte 18.november 2011  

 

Vedtak: 

Referat fra styremøtet 18.november 2011 godkjennes. 

 

Sak 72/11 Fornying 2020 – forprosjekt for nærings- og samfunnsutvikling  

  

Torleiv Momrak Aust-Agder fylkeskommune orienterte om bakgrunnen for prosjektet. Med 
bakgrunn i avviklingen av driften ved Tellefsdal i Gjerstad kommune vinteren 2010 med 
oppsigelse av 45 medarbeidere tok fylkeskommunen initiativet til prosjektet Fornying 2020 
der kommunene Gjerstad, Risør og Tvedestrand var med. Presentasjonen bygget på 
forprosjektrapporten. Når denne ble framlagt for styringsgruppa for prosjektet 27.juni 2011 
ble det vedtatt at ”Forprosjektrapporten legges frem for Østre Agder til orientering”. 

 

Forprosjektet anbefaler tre hovedsatsningsområder 

• Støtte til videreutvikling av Sørlandsporten Teknologinettverk. 



• Delprosjekt med fokus på økt utdanningslyst og utdanningsnivå i regionen. 
• Bygge opp og forsterke positivt omdømme av regionene. Dette skal ikke være eget 

prosjekt, men være et mål for tiltak/prosjekter i Fornying 2020. 

 

Styringsgruppen for prosjektet tok ikke stilling til hvilke kommuner som var aktuelle for 
deltakelse i hovedprosjektet. På dette grunnlaget ønsket fylkeskommunen synspunkt på om en 
ønsket en skulle gå videre med hovedprosjektet. Om en skal gjøre dette kreves kommunal 
forankring og avsetting av lokale ressurser. Arbeidet må og forankres i regionplan Agder 
2020. 

 

Vedtak: 

Styret for Østre Agder ber Aust-Agder fylkeskommune om å oversende forprosjektet til 
medlemskommunene og be om en avklaring fra kommunene i forhold til hvem som ønsker å 
forplikte seg til å delta i et hovedprosjekt Fornying 2020. 

 

Sak 73/11 Oppsummering forhandlinger med Sørlandet sykehus HF 

Leder for arbeidet med Samhandlingsreformen i rådmannsgruppa Bjarte Nordås,  
prosjektleder Harry Svendsen og rådmann Harald Danielsen. Orienterte om forhandlingsmøtet 
med Sørlandet sykehus HF der det ble oppnådd enighet om utkast til avtaler. Etter møtet har 
sykehuset uttrykt ønske om reforhandling av delavtale 5. Rådmennene legger til grunn at 
sykehuset da må kalle inn til nye forhandlinger med hele forhandlingsutvalget fra Østre Agder 
samt Grimstad kommune. Dette kan tidigst skje på nyåret og innebærer at ferdigbehandling av 
avtaleutkast i bystyrer/kommunestyret innen fristen 31.01.12 kan bli vanskeliggjort. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

Sak 74/11 Samhandlingsreformen – mandat for samfunnsmedisinsk faggruppe. 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner mandat for samfunnsmedisinsk faggruppe. 

 

Sak 75/11 Styrkning av helsetjenesten i Østre Agder 

Kommunalsjef Nils Martin Andersen redegjorde for Risør kommunes arbeid med 
samhandlingstiltak knyttet til habilitering og rehabilitering. Det foreligger tilsagn fra Helse og 
omsorgsdepartementet på prosjekttilskudd på kr.800.000 til prosjekt knyttet til kartlegging og 
kompteansetiltak – habilitering og rehabilitering. Risør kommune ønsker å involvere Østre 
Agder i dette arbeidet. 

 

Mette Kalve Direktør i NKS(Norske kvinners sanitetsforening) presenteret prosjektet Styrking 
av helsetjenestene i Østre Agder med fokus på habilitering og rehabilitering som et 
pionerprosjekt innen samhandling. Til å bistå i prosjektarbeidet er Arvid Holte og Kurt 
Birkeland engasjert.Samarbeidspartene i prosjektet er Risør kommune, Risør sanitetsforening, 



NKS Kløverinstitusjoner og NKS Rehabilitering Sørlandet AS (51% Risør kommune/49% 
Risør Sanitetsforening). En ønsker i tillegg Østre Agder som en samarbeidspartner. 

 

For å få dette til ønsker en dialog om framtidig samarbeid. Intensjonen skal være se på om det 
er tjenester vi kan samarbeide om. For å få dette til skal en kartlegge kompetansen i de 
samarbeidende kommuner. En skal ha særlig fokus på kartlegging av habilitering og 
rehabiliteringsbehov. En skal ha særlig fokus på behov for styrking eller reorganisering.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. Det fremmes ny sak til styret 27.januar 2012 på grunnlag av 
innstilling fra rådmennene. 

 

Sak 76/11 Endringer i Østre Agder – oppdatering, tilsetting av samfunnsmedisiner, 
pågående utredninger 

Sekretariatet har gitt tilbakemelding om Østre Agders deltakelse i oppfølgingen av 
Regionplan for Agder 2020. Dette innbærer at styreleder Jan Dukene – Tvedestrand 
representerer Østre Agder i den politiske styringsgruppen. Rådmann Lars Lauvhjell – 
Gjerstad representerer Østre Agder i rådmannsgruppen. Med bakgrunn i liten kapasitet i 
sekretariatet så har det ikke mulig å bruke sekretariatslederen i den administrative 
oppfølgingsgruppen. Østre Agder har derfor bedt om og fått aksept for at næringsrådgiver 
Kamilla Solheim – Risør deltar i denne gruppen på våre vegne. Hun vil møte rådmennene og 
styret for å informere om det pågående arbeidet når det er ønskelig. 

 

Det foreligger to søknader på prosjektstillingen som samfunnsmedisiner i Østre Agder som 
Arendal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og Gjerstad står bak med Arendal som 
vertskommune. Intervjuer foretas 20.desember med sikte på tilsetting før årsskiftet. 

 

Vedtak: 

Saken tas til etterretning. 

 

Sak 77/11 Felles kommune- og bystyremøte mandag 12.mars 2012 på Hove i Arendal 

 

Vedtak: 

Utkast til dagsorden legges til grunn for planleggingen av samlingen. 

 

Sak 78/11 Forslag til styrerepresentanter i Sørlandet sykehus HF 

 

Vedtak: 

Avklaring av eventuelle forslag til styremedlemmer fra Østre Agder utsettes til styremøtet 
27.januar 2012. Styreleder og nestleder påtar seg å forberede saken. 

 

Sak 79/11 Eventuelt 

 



Vegårshei samarbeid i regionen  

Ordfører Kjetil Torp ønsket å gi styret i Østre Agder en redegjørelse for hvordan Vegårshei 
kommune ser på videre interkommunalt samarbeid med bakgrunn i omfattende medieomtale i 
lokalavisene. 

• Ordføreren pekte på at en ikke hadde vært tilfreds med ppt tilbudet. En forventer nå at 
en vedtatt omlegging av tjenesten vil gi resultat. 

• Vegårshei kommune ønsker å revurdere det skolefaglige samarbeider samarbeid med 
Gjerstad. Omfanget på dette samarbeidet er blitt større enn det politisk ledelse mener 
er nødvendig. 

• Samarbeid om skatteoppkreving med Tvedestrand. Lokale forhold tilsier en annen 
løsning for å sikre økonomifunksjonene i kommunen. Dagens løsning kan innebære at 
en mister en sentral medarbeider. Derfor ønsker en dette vurdert på nytt. 

Vegårshei understreker en generell positiv holdning til interkommunalt samarbeid. 

 

Froland kommune – videre deltakelse i Østre Agder. 

Kommuneleder Svein Setekleiv fra Froland kommune opplyste at spørsmålet om videre 
deltakelse i Østre Agder har vært behandlet i kommunestyret. Et enstemmig kommunestyre 
ønsket medlemskapet i Østre Agder videreføret. Tidligere vedtak om å tre ut av samarbeidet 
fra årsskiftet oppheves derved. 

 

Prosjekt for oppfølging av Vanndirektivet i Agderfylkene  

 

Vedtak: 

Ordfører Reidar Saga representerer Østre Agder i styringsgruppen for prosjektet. 

 

Referent  

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder 


