
 

 
 

 

 
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

        Arendal 29.april 2014 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.april 2014 i 
Froland kommune på Frolands Verk - Fjøset 

Det ble avholdtstyremøte i Østre Agder fredag 25.april 2014 i Fjøset på Frolands Verk. I møtet 

inngikk regionalt politirådsmøte for 2014. For dette foreligger det et eget notat. 

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

kommune, Ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune, ordfører Per Kristian Lunden – Risør 

kommune, Ordfører Hans Antonsen - Grimstad kommune og opposisjonsleder Robert Cornels 

Nordli - Arendal kommune.  Ordfører Einar Halvorsen – Arendal kommune møtte fram til kl.10.45 

deretter møtte varaordfører Anders Kylland. Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune 

hadde meldt forfall og for han møtte varaordfører Inger Løite. 

Ordfører Reidar Saga – Åmli kommune hadde meldt forfall og vararepresentant hadde ikke 

anledning til å møte. 

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund møtte. 

Fra rådmennene møtte: Eldrup Olsen – Risør, Pål Frydenberg– Tvedestrand og Ole Petter 

Skjævestad – Vegårshei. Lars Lauvhjell hadde meldt forfall og for han møtte Kommunalsjef Jørgen 

Dalaker. Harald Danielsen hadde meldt forfall og for han møtte kommunalsjef Roar Åserud. Bjarte 

Nordås - Åmli, Per Kristian Vareide – Grimstad og Willy Hægeland – Froland hadde meldt forfall. 

Ass. fylkesrådmann John G. Bergh Aust-Agder fylkeskommune møtte. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. Videre deltok samhandlingskoordinator Harry Svendsen 

og medisinskfaglig ansvarlig  Ottar Christiansen ved behandling av saken 33/14 til 36/14. 

SAKSLISTE 

 

Sak 29/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 21.mars 2014 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 



 

 
 

 

Sak 30/14 Orientering om Utviklingsprosjekt for Vegårshei ski- og aktivitetssenter 

Ordfører Kjetil Torp ga en orientering om planene for anlegget og viste til neste sak 

i forhold til et ønske fra Vegårshei kommune om å styrke samarbeidskommunenes 

innsats i forhold til regionale idrettsanlegg. Presentasjonen vedlegges referatet. 

Vedtak: 

Styret for Østre Agder tar saken til orientering.  

Sak 31/14 Orientering om muligheter til ekstra spillemidler til idrettsanlegg med regionale 

funksjoner 

  
Fylkesidrettskonsulent Nils Andre Gundersen og Svein Lien fra Aust-Agder 
idrettskrets orienterte styret om muligheten som ligger for ekstra støtte fra 
spillemidlene til anlegg med regionale funksjoner. Ordningen forutsetter minimum 
5% eierandel og driftsstøtte fra annen kommune. Det er ikke avklart i 
Kulturdepartementet om en hel region kan påta seg dette eier- og driftsansvaret. 
Styret drøftet behovet for samarbeid om dette i regionen. Større anlegg i forhold til 
skiidrett, skiskyting, ishockey, friidrett, skyting, motorsport ble nevnt. 
 
Vedtak: 
Styret for Østre Agder ber rådmennene vurdere mulighetene i  vår region for å 
benytte ordningen med ekstra støtte til regionale idrettsanlegg som 
spillemiddelordningen gir grunnlag for. Herunder framlegge for styret et felles 
saksgrunnlag til behandling i kommunestyrer/bystyrer om etablering av en slik 
felles satsning innenfor rammen av samarbeidet i Østre Agder. 

 

Sak 32/14 Regionalt politirådsmøte 2014  
Det vises til eget notat med grunnlag i dette møtet som følger referatet. 
 

Sak 33/14 Etablering av eventuelt samarbeid med Universitetet i Agder om PH.d. 
 

 Vedtak: 
 Styret vil på det nåværende tidspunkt ikke inngå samarbeid med UiA vedrørende 

etablering av Ph.d. Før en vurderer slikt samarbeid på nytt må det være avklart om 

ikke finansiering av slikt forskningsarbeid kan gjøres gjennom Kompetansefondet 

som kommunene tidligere har bidratt med betydelige midler til. Østre Agder ber 

Kompetansefondet om å se på dette som en strategisk satsning. 

Sak 34/14 Opptrapping KØH  

 Vedtak: 

 Styret gjør følgende endring i budsjettet for ansvar 880118 

 Konto 101000 (lønn)økes med kr.484.000, konto 109005 (pensjon) økes med kr. 

68.000, 109900 (arbeidsgiveravgift) økes med kr.78.000, konto 16900 

(internoverføring for pleie, bygninger med mer) økes med kr.2.826.000, konto 



 

 
 

 

18100 (statlige overføringer) øker med kr.143.000, konto 11289 (særskilte prosjekt) 

reduseres med kr.3.313.000. 

Sak 35/14 Valg av vertskommune koordinator for E-helse og velferdsteknologi  

 
Vedtak med 7 mot 1 stemme(Ordfører Hans Antonsen): 
Risør kommune tildeles vertskommuneansvaret for koordinator for E-helse og 
velferdsteknologi på vegne av kommunene i Østre Agder. 

 
Sak 36/14 Orientering om status for arbeidet med oppfølging av Utviklingsplan 2030 for 

Sørlandet sykehus HF 

  
 Samhandlingskoordinator Harry Svendsen og medisinskfaglig rådgiver Ottar 

Christiansen orienterte om det pågående arbeidet. Deres presentasjon følger 
referatet. 

 
 Vedtak: 
 Styret ber om å få seg forelagt sak vedrørende høring til Utviklingsplan 2030 til sitt 

møte 29.august. Saken bør bygge på utkast til Utviklingsplan 2030 og kommunenes 
speilmelding til denne. 

   
 Styret ber Arendal kommune om å gi en orientering på styremøtet 13.juni om hvilke 

vurderinger kommunen gjør i forhold til den videre behandling av Utviklingsplan 
2030. 

  
 Styret ber ordførerne Einar Halvorsen, Hans Antonsen og Per Kristian Lunden stille 

seg til rådighet for deltakelse i intervjuer utført av konsulentfirma som arbeider 
med ROS- og samfunnsmessig konsekvensanalyse i tilknytning til arbeidet med 
Utviklingsplan 2030. 
 

Sak 37/14 Henvendelse til Fylkesmannen i Aust-Agder vedrørende praksis for tildeling av 

skjønnsmidler. 

 Vedtak: 

 Styret vedtar å oversende brev vedrørende praksis for skjønnsmiddeltildeling til 

Fylkesmannen i Aust-Agder. 

Sak 38/14 Eventuelt 

  Uttale til spørsmålet om fusjon av UiA og Høyskolen i Telemark 

Høringsfrist er satt til 23.mai. Aust-Agder fylkeskommune opplyste at denne fristen 

ikke ga dem anledning til å legge saken fram til behandling i fylkestinget. 

Vedtak: 

Styret for Østre Agder ønsker å uttale seg til dette fusjonsforslaget. Derfor får 

sekretariatet ansvar for å utarbeide grunnlag for en sak til styremøtet 13.juni. Det 

sendes en henvendelse til UiA for å få anledning til å levere en uttalelse etter at 

høringsfristen er gått ut. 



 

 
 

 

Felles formannskapsmøte vedrørende Kommunestrukturreformen. 

Positivt at Østre Agder reiste problemstillingen, men skuffelse i forhold til 

departementets innspill i møtet. Dette var for overflatisk til at det ga godt grunnlag 

for videre drøfting. Styret får egen sak på neste møte knyttet til videre oppfølging 

av Kommunestrukturreformen fra Østre Agder. 

 

For styreleder i Østre Agder 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   

 


