
  Østre Agder 
Interkommunalt samarbeid for 
kommunene Arendal, Froland, 

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, 
Vegårshei og Åmli 

 

Til: Styremedlemmer i Østre Agder 

       Rådmenn i Østre Agder 

       Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann 

 

 Arendal 30.januar 2013  

 

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 25.januar 2013. kl.11.30-14.00 på 
Gjerstad bo- og omsorgssenter 

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

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund hadde meldt forfall og for han møtte 
fylkesutvalgsmedlem Kåre Gunnar Fløystad.. 

Fra rådmennene møtte: Lars Lauvhjell – Gjerstad, Pål Frydenberg– Tvedestrand, Ole Petter 
Skjævestad – Vegårshei, Odd Eldrup Olsen – Risør, Willy Hægeland – Froland, og Harald 
Danielsen – Arendal. Bjarte Nordås – Åmli hadde meldt forfall. 

Ass. fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall  

Sekretær var Ole Jørgen Etholm. 

 

Sakliste: 

 

01/13 Referat fra styremøtet 14.12. 2012.  

  

 Vedtak: 

 Referatet godkjennes. 

 

02/13 Uttalelse vedrørende omorganisering av 110-sentraler i Agder og Telemark 

   

 Vedtak 

Østre Agder finner det ikke godtgjort at en løsning uten alarmsentral for brann 
mellom Drammen og Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen slik 
hensikten er. 



Østre Agder vil imidlertid ikke avvise at for eksempel en felles 110 -alarmsentral for 
Agder og Telemark vil kunne skape en sterkere beredskap med flere personer på 
vakt samtidig, enn tilfellet vil være når denne vaktberedskapen er fordelt på to 
sentraler som i dag. 
 
Ettersom finansiering, organisering og drift av 110 – sentralene er kommunenes 
ansvar forventer Østre Agder at kommunene involveres aktivt i en prosess for å 
beslutte hvor vaktsentralene framover skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både 
i forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av alarmsentralene slik det 
varslede vedtaket legger opp til, finner Østre Agder totalt uakseptabelt. 
 
Østre Agder kan heller ikke se at det varslede vedtaket bygger på utredning av 
vedtakets økonomiske, personellmessige, organisasjonsmessige og 
beredskapsmessige (for eksempel i forhold til eventuell felles 112 – sentral for 
brann, helse og politi) konsekvenser på kort og lang sikt. 
 
Østre Agder forventer at dsb inviterer 110 – sentralene i Agder og Telemark 
sammen med politisk og administrativ ledelse i vertskommunene inn i en prosess 
som kan bidra til at intensjonene om mer robuste 110 - sentraler kan gjennomføres 
på en sikker og effektiv måte. 

  

03/13 Felles kommune/bystyremøte 11.mars Program for samling 

 

 Vedtak: 

 Planlagt møte 11.mars utsettes. 

 

 Dersom det er mulig å få et møte for Østre Agder med helseminister Jonas Garstøre 
før sommeren så kalles kommunestyremedlemmer og bystyremedlemmer inn til et 
slikt møte. Ordfører Per Kristian Lunden undersøker om dette er mulig. 

 Felles bystyremøte for Østre Agder med tema Iverksetting av 
Samhandlingsreformen utsettes til høsten. Arrangementet gjennomføres som 
tidligere planlagt i Froland menighetshus i Osedalen, med mat fra Eikely leirsenter. 

 Program for samlingen skal foreligge til godkjenning i styrets møte 14.juni.  

 

04/13 Oppfølging av innspill fra regionen til plassering av nytt framtidig fengsel. 

  

 Vedtak: 

 Styrets medlemmer som representerer Arbeiderpartiet og Senterpartiet får et særlig 
ansvar for å følge opp saken.  

 Sekretariatet utarbeider utkast til et brev til statsråd Grete Faremo i Justis- og 
beredskapsdepartementet hvor en ber om et møte vedrørende framtidig 
fengselsløsning i vår region med sikte på å få legge fram alternative lokaliseringer i 
Østre Agder. 

 



05/13 Klimapartner inviterer kommuner i Østre Agder samt Grimstad kommune inn i 
samarbeidet som et felles kluster.  

 Sekretær for Klimapartner Svein Tveitdal ga en orientering. 

  

 Vedtak: 

 Styret tar presentasjonen av Klimapartner til orientering. 

 

06/13 Eventuelt 

 Det var ingen saker under eventuelt. 

 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder 

 


