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Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 17.februar 2012 i kommunehuset på 
Vegårshei. 
 

Disse møtte: Robert C. Nordli – opposisjonsleder i Arendal bystyre, ordfører Per Kristian 
Lunden – Risør kommune, ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune, ordfører 
Kjetil Torp – Vegårshei kommune, ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, Ordfører 
Sigmund Pedersen – Froland kommune, Ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune og 
ordfører Einar Halvorsen – Arendal kommune. Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund deltok 
på møtet. 

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

Ass. fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall. 

 

SAKLISTE: 

 

Sak 11/12 Godkjenning av referat fra møte 27.januar 2012  

 

Vedlagt følger referatet. 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøtet 27.januar 2012 godkjennes. 

 

Sak 12/12  Lokale energi utredninger – resultater for Østre Agder kommuner 
Rolf Erlend Grundt og Arild Olsbu fra Agder energi nett gjennomgikk de lokale 
energiutredningene. Hver kommune fikk overlevert en utredning til kommunen. Derved har 
Agder energi nett ivaretatt kravet de har på sin virksomhet for å utarbeide lokale 
energiutredninger etter forskriften. Presentasjonen av utredningen følger referatet. 

 

Forslag til vedtak: 

Resultatene tas til etterretning.  



 

Sak  13/12 Utredning Friluftsrådet sør 
Styret i Østre Agder tok i sak 21/11 opp drøfting av Friluftsrådet Sør.  Maya Twedt Berli, 
Harald Danielsen og Bjarte Nordås ble valgt til å se på vedtektene, organiseringa og 
lokaliseringa av Friluftsrådet Sør. De fikk en frist til 1. april 2012 for å komme med en 
anbefaling av hvordan utredningen skulle iverksettes. 

 

Deres anbefaling ble behandlet i sak 48/11 Mandat og organisering av utredning om 
Friluftsrådet Sør. Der følgende vedtak ble gjort: Vedtak: 

Styret for Østre Agder vedtar å nedsette et utvalg til å gå gjennom vedtektene og organisering 
av Friluftsrådet Sør i lys av vedtatt Strategiplan for Østre Agder pkt 3.7 om Bedret struktur, 
styring og kontroll med regionens samarbeidsløsninger. 

 

Grimstad kommune, Nissedal kommune og Friluftsrådet Sør inviteres til å delta i utvalget 
med 1 representant hver.  

 

Styret for Østre Agder gir rådmennene fullmakt til å oppnevne tre representanter for Østre 
Agder kommunene til utvalget. 

 

Åmli kommune vurderes som vertskommune for friluftsrådet.  

 

Frist for utvalgets arbeid er 1. april 2012. 

 

Rådmannsmannsgruppen oppnevnte Bjarte Nordås, Ståle Kongsvik og Harald Danielsen som 
representanter i utredningsgruppen. Styret for Friluftsrådet sør og Grimstad kommune ga 
tilbakemelding om at de ikke ønsket å delta i utredningsarbeidet. Nissedal kommune pekte ut 
Kari H. Olstad. På første møte ble Ståle Kongsvik valgt til leder av utredningsgruppen. 
Arbeidsgruppen har avholdt 4 møter. Sekretariatet har bistått arbeidsgruppen under 
utarbeidelse av utredningen. 

 

Vedlagt følger utredningen. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Friluftsrådet sør organiseres etter en modifisert vertskommune modell i tråd med framlagt 
forslag til vedtekter. 

Friluftsrådet sør lokaliseres til Åmli kommune med Åmli kommune som vertskommune hva 
gjelder arbeidsgiveransvar. 

Nyorganiseringen iverksettes fra årsmøtet i dagens friluftsråd i 2013. 

Arbeidsgruppa anbefaler overfor styret i Østre Agder at forslaget sendes til styret i 
Friluftsrådet sør for videre behandling jfr. gjeldende vedtekters §8. 

 

Ordfører Kjetil Torp – Vegårshei kommune satte fram følgende forslag: 



 

1. Styret i Østre Agder tar utredning vedr. organisering og lokalisering av Friluftsrådet 
Sør til foreløpig orientering. 

2. Utredningen oversendes styret for Friluftsrådet Sør og Grimstad kommune for 
uttalelse. 

3. Saken tas deretter opp i styret for Østre Agder for eventuell oversendelse til 
behandling i de respektive kommunestyrer. 

Ved votering mellom de to forslagene fikk forslaget fra arbeidsgruppen 7 stemmer og 
forslaget fra ordfører Kjetil Torp en stemme. 

 

Sak 14/12 Årsberetning for Østre Agder 
Rådmannsmøtet konkluderte med at en savnet en omtale av Østre Agder brannvesen og 
legevakten på linje med den omtale som er gitt av Østre Agder krisesenter og Østre Agder 
overformynderi. Rådmennene ønsket dette innarbeidet og at saken derfor utsettes til 
styremøtet 23.mars 2012. 

 

Vedtak: 

Behandling av årsberetning for 2011 utsettes til styremøtet 23.mars 2012. 

 

Sak 15/12 Årsregnskap for Østre Agder 2011 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner regnskapet for 2011. 

 

Sak 16/12 Statusrapport 2011 Samarbeidet om innføring av Samhandlingsreformen 

 i Østre Agder 
Det ble påpekt at denne sammen med arbeidsprogrammet var oversendt styrets medlemmer 
svært kort tid før møtet og at dette ikke hadde gitt medlemmene nødvendig tid til å sette seg 
inn i rapporten og forslagene. For framtiden må viktige dokumenter foreligge i god tid før 
styremøtet. Prosjektleder Harry Svendsen gjennomgikk hovedtrekkene i rapporten og 
understreket det ekstreme tidspresset en har vært i under arbeidet for å forberede innføringen 
av Samhandlingsreformen i 2011. Styret uttrykte stor anerkjennelse for det arbeidet som er 
utført. 

 

Vedtak: 

Årsmeldingen 2011 Samarbeid om innføring av Samhandlingsreformen i Østre Agder 
godkjennes. 

 

Sak 17/12 Arbeidsprogram for Østre Agders Samhandlingsprosjekt i 2012 
Prosjektleder gjennomgikk forslaget til arbeidsprogram. I forhold til det utsendte utkastet var 
det en endring knyttet til arbeidet med delavtale 14 der Turid Rasmussen fra Froland 
kommune erstatter prosjektleder Harry Svendsen. Det ble understreket at styrets medlemmer 



må avsette tid 7.desember 2012 til det avtalte møtet på ledernivå mellom Sørlandet sykehus 
HF og medlemskommunene i Østre Agder. Arbeidsprogrammet følger referatet. 

 

Vedtak: 

Forslaget til arbeidsprogram for Østre Agders Samhandlingsprosjekt for 2012 godkjennes. 

 

Sak 18/12 Gjennomgang av felles kommunestyre/bystyre møte 
Med bakgrunn i det pågående arbeidet med oppfølging av Regionplan Agder  2020 og 
arbeidet med påvirkning av Nasjonal Transportplan NTP ønsker styret at det ryddes plass på 
programmet til en orientering fra fylkesordfører om dette i det felles 
kommunestyre/bystyremøtet. Revidert program følger vedtaket 

 

Vedtak: 

Program med endring knyttet til Regionplan 2020 og NTP godkjennes.  

 

Sak 19/12 Eventuelt 

 

Sammenslåing av forliksråd i Holt politidistrikt 
Det var ikke stemning blant medlemskommunene om å gjøre endringer i dette nå. Ikke minst 
fordi de pågår ulike prosesser innenfor politiet som kan ha betydning for hvilke vurderinger 
kommunene vil gjøre. 

 

ROS brannvesen 
Rådmann Harald Danielsen redegjorde for ROS-analyse som Østre Agder brannvesen har fått 
utarbeidet. Det er tre konklusjoner i denne som er kontroversielle. 

Ny brannstasjon på Akland(med fast bemanning) som erstatter stasjonen i Risør sentrum og 
stasjonen i Gjerstad. Nedleggelse av brannstasjon i Froland og brannstasjon på Eydehavn. 
Verken brannsjef eller rådmann i Arendal ønsker disse løsningene, da de mener de foreslåtte 
løsningene verken faglig eller økonomisk er fordelaktige. Styrets medlemmer var enige i 
denne vurderingen. Øvrige anbefalinger fra ROS-analysen vil bli vurdert ved drøfting av 
budsjettforslag for Østre Agder brannvesen i mai. 

 

Regionplan Agder 2020 
Styreleder Jan Dukene understreker viktigheten av at de som nå deltar på vegne av Østre 
Agder i dette oppfølgingsarbeidet må sørge for å formidle nødvendig informasjon til styrets 
medlemmer og rådmennene. Dette kan gjøres ved å formidle referater fra den 
møtevirksomheten som pågår. Sekretariatet for Østre Agder skal bidra til å formidle dette. 

 

Det er etablert en egen adhoc-gruppe for samferdsel der styreleder er et av medlemmene. 
Deres vurdering er at arbeidet med E18 Arendal-Tvedestrand er kommet meget langt og at det 
gode samarbeidet i regionen er en viktig faktor for dette. Det er realistisk å ha planene klare i 
2015. Samtidig er det ulike syn på løsninger for E39 mellom Kristiansand og Søgne. 
Songdalen ønsker andre løsninger enn Kristiansand for KVUen. Dette forsinker arbeidet. For 
strekningen Søgne til Ålgård så arbeider en med prinsippavklaringer slik at veien fram til 



konklusjon er enda lengre der. Adhoc-gruppens mål er at samtlige 30 kommuner skal skal 
stille seg bak regionens felles prioritering. 

Barnehage – gjesteplassordning 
Risør reiste utfordringene knyttet til bruk av barnehageplasser i andre kommuner. Dette er en 
faktor som ikke kommunene kan styre ettersom opptak i private barnehager ikke er styrt av 
kommunen. Tallet på barn varierer fra år til år og kommunene har ikke råd til å sitte med 
buffer plasser. Særlig ikke når overføringene til de private barnehagene er knyttet til utgifter i 
de kommunale barnehagene. Det var et ønske om å se på slike erfaringer i fellesskap. 
Tvedestrand/Risør bes om å ta et initiativ for å samle kommunene. Kan noe gjøres i 
forbindelse med opptak for å begrense utfordringene. 

 

Barnevern 

Leder Jan Dukene redegjorde for Tvedestrands valg av arbeidsmetode i barnevernet. 
Herunder ønsket om samlokalisering av ulike tjenester som arbeider for og med barn og 
ungdom. Det ble understreket at kommunen hadde positiver erfaringer med den satsningen på 
utredninger i barnevernssaker som har fungert for de fem kommunene i øst. Det som fortsatt 
gjenstår som en utfordring er etablering av en barnevernsvakt funksjon, men for å få den på 
plass må nok Arendal inngå i en totalløsning.  

 

Sekretariatsleder varslet av sak om fullfinansiering av utredning om felles barnevern for 
Gjerstad, Risør, Vegårshei og Åmli kommer opp på marsmøtet. 

 

Referent 

 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder 


