
 

 
 

 

 
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

        Arendal 25.november 2013 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 22.november 2013 i 
Risør kommune 

 

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

kommune, ordfører Hans Antonsen - Grimstad kommune, ordfører Sigmund Pedersen – Froland 

kommune,  ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune og opposisjonsleder Robert Cornels 

Nordli  - Arendal kommune.  

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

Anders Kylland. Ordfører Reidar Saga – Åmli kommune hadde meldt forfall og for han møtte 

varaordfører Hans Fredrik Tangen. Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune hadde 

meldt forfall og for han møtte varaordfører Inger Løite. 

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund hadde meldt forfall og for han møtte fylkesvaraordfører Jon-

Olav Strand. 

Fra rådmennene møtte: Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Bjarte Nordås  - Åmli, Odd Eldrup Olsen 

– Risør, Lars Lauvhjell – Gjerstad, Per Kristian Vareide  - Grimstad, Willy Hægeland – Froland og 

Harald Danielsen – Arendal.  

Pål Frydenberg– Tvedestrand hadde meldt forfall. 

Ass. fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. 

Under behandlingen av sak 70/13 deltok Rolf Erlend Grundt og Olav Skomedal fra Agder energi nett 

as og Arild Olsbu fra Rejlers consulting as. 

Under behandlingen av sak 71/13 deltok næringssjef Kamilla Solheim fra Risør kommune. 



 

 
 

 

 

SAKSLISTE 

 

Sak 69/13  Godkjenning av referat fra styremøtet 25.oktober 2013  

Vedtak: 

Styret godkjenner referatet fra styremøtet 25.oktober 2013. 

 

Sak 70/13 Orientering om oppdaterte lokale energiutredninger 
 
Rolf Erlend Grunt fra Agder energi nett as og Arild Olsbu fra Rejlers consulting as orienterte 
om leveringsutfordringene i nettet. Presentasjon følger referatet. 
 
Vedtak: 
Styret tar orienteringen om lokale energiutredninger til etterretning. 
 
 
Sak 71/13 Status for arbeidet med strategisk næringsplan. 
 
Næringssjef i Risør kommune Kamilla Solheim orienterte styret. Etter tilbudsinnhenting fra 
tre eksterne konsulenter er Telemarksforskning ved LARS Kobro valgt som leverandør av 
bistand til planarbeidet. 
 
Vedtak: 
Styret tar tilbakemeldingen fra arbeidet med strategisk næringsplan til orientering. Styret 
oppfordrer politisk ledelse i medlemskommunene til å delta på oppstartsseminaret 
29.januar 2014. 
 
Sak 72/13  Deltakelse fra Østre Agder i prosjekt Læringsnettverk for 

pasientforløp  
 
Vedtak: 
Styret for Østre Agder godkjenner at det benyttes kr.70.000 fra prosjektmidler på ansvar  
880116 Samhandlingsreformen og kr.80.000 fra ansvar 880118 KØH Østre Agder til Østre 
Agders deltakelse i prosjektet Læringsnettverk for pasientforløp i 2014. 
 
Sak 73/13 Felles skjønnsmiddelsøknader. 
 
 
Vedtak: 
Styret for Østre Agder ber om at det utarbeides en søknad om midler (kr.300.000) fra 
skjønnsmidlene til prosjektet med felles satsning på ehelse og velferdsteknologi. Styret 



 

 
 

 

anmoder medlemskommunene om å prioritere denne søknaden på topp i fra egen 
kommune i forhold til tildeling av skjønnsmidler. 
 
Styret ber om at det utarbeides en søknad om tildeling av skjønnsmidler (kr.500.000) til 
ekstraordinære utgifter knyttet til etableringen av felles barnevernstjeneste for 
kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Styret anmoder de 
medlemskommunene som etablerer felles barneverntjeneste om å prioritere denne 
søknad på topp sammen med søknaden over. 
 
Styret ber om at det utarbeides en søknad om tildeling av skjønnsmidler for å legge til rette 
for etableringen av Raet nasjonalpark. Størrelsen på en slik søknad avklares i dialog mellom 
sekretariatet og de tre berørte kommunen. 
 
Sak 74/13 Gjennomgang av skoleresultater for 2014 i Østre Agder 
 
Styret fikk en orientering om foreliggende skoleresultater i Østre Agder ved seniorrådgiver 
Helene Kløcker fra Fylkesmannen i Aust-Agder. På grunnlag av råd fra Fylkesmannen var 
orienteringen lukket for presse. Det var enighet i styret om at dette ønsker en ikke for framtiden. 
Derfor skal framtidige presentasjoner legges opp slik at en unngår sensitiv informasjon og at 
pressen derfor kan være tilstede. Det var en allmenn vurdering at svært lite av det som ble 
presentert vil måtte tas ut. Da vil også presentasjonen kunne distribueres til medlemskommunene. 
Det er ikke mulig etter denne presentasjonen. 
 
Vedtak: 
Styret for Østre Agder tar gjennomgangen til orientering. 
 
Sak 75/13 Oppfølging av styrevedtak vedrørende arbeidet med Utviklingsplan 

2030 for Sørlandet sykehus HF 
 
Rådmann Harald Danielsen og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm ga en orientering om 
dialog med Knutepunkt Sørlandet og tilbakemelding fra ledelsen ved Sørlandet sykehus. 
 
Vedtak: 
Styret for Østre Agder vil understreke verdien av at alle Agders kommuneregioner blir 
representert i styringsgruppen for Utviklingsplan 2030. Det gir kommunene større 
innflytelse i den videre prosessen og sikrer alle deler av regionen innsyn og 
påvirkningsmulighet i det videre arbeidet. 
 
Styret utpekte rådmann Harald Danielsen som deltaker i styringsgruppen for Utviklingsplan 
2030. 
 
Østre Agder vil understreke verdien av det arbeidet som nå gjøres i Kristiansand kommune 
for Knutepunktet i forhold til å speilvende konsekvensen for kommunen av ulike løsninger 
som foreslås for sykehuset. Dette arbeidet vil ha stor overføringsverdi for kommunene i 
Østre Agder og vil sammen med lokale vurderinger fra regionen Østre Agder forberede oss 
på konsekvenser knyttet til iverksetting av Utviklingsplan 2030. 
 
 



 

 
 

 

Sak 76/13 Eventuelt  
 

Felles kommunestyremøte 

Sekretariatsleder fikk i oppdrag å avklare en dato mars/april med ordførerne 

Det ble påpekt to aktuelle tema 

- Næringsplan 

- Ny kommunestruktur (deltakelse dep og KS) 

Evaluering av virksomheten i Østre Agder 

Nestleder Per Kristian Lunden ber om at det settes av tid til å drøfte evaluering av Østre Agder 

samarbeidet på det neste styremøtet som er 17.januar 2014. 

Tilskudd fra Helsedirektoratet Nasjonalt program for utvikling og implementering av 

velferdsteknologi  i omsorgstjenestene 

Sekretariatet opplyste at Østre Agder ved Risør, Grimstad og Arendal er tildelt kr.1.900.000 fra 

Helsedirektoratet for utprøving av velferdsteknologi i 2013. Prosjektet har et måltall om 

utprøving av digitalt tilsyn med 30 pasienter, fordelt med 10 pr. kommune. Det er anledning å 

søke på nytt i januar 2014. 

Tilsetting av felles fagmedarbeider på veilys 

Arendal kommune informerte om at felles medarbeider på dette avtalte samarbeidsfeltet vil 

være på plass tidlig i 2014. Alle kommunene deltar. 

 

For styreleder i Østre Agder 

 

Ole Jørgen Etholm 

sekretariatsleder    


