
 

 

 

 

 

 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

        Arendal 31.aug. 2015 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 28.august 2015 i 
kommunestyresalen i Vegårshei kommune 

Følgende møtte: 
Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, 
ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, ordfører Hans Antonsen, Grimstad kommune, ordfører 
Einar Halvorsen og fra Arendal kommune, ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune, ordfører 
Kjell T. Grunnsvoll, Gjerstad kommune.   

Styreleder Jan Dukene ledet møtet. 

Ordfører Sigmund Pedersen, Froland kommune hadde meldt forfall til møtet og for han møtte 
vararepresentant Ove Gundersen. 

Opposisjonsleder Robert C. Nordli hadde meldt forfall til møtet og han har ikke 
vararepresentant. 

Fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund møtte. 

Fra rådmennene møtte: Pål Frydenberg, Tvedestrand, Christina Ødegård, Åmli, Per Kristian 
Vareide, Grimstad, Trond Aslaksen, Risør, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Willy Hægeland, 
Froland, Torill Neset, Gjerstad og Harald Danielsen, Arendal. Ass. Fylkesrådmann John G. 
Bergh møtte. 

Fra sekretariatet møtte Harry Svendsen og Ole Jørgen Etholm.  Under behandlingen av sak 55/15 
deltok Avdelingsdirektør Øivind Svendsen ved NAV Aust-Agder. Under behandlingen av sak 
57/15 deltok arkitekt Randi Grimeland, OSE as. 

SAKSLISTE: 

 
Sak 54/15 Godkjenning av referat fra styremøtet 4.juni 2015 
     

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 



 

 

 

 

Sak 55/15 Status for situasjonen i arbeidsmarkedet  

 Avdelingsdirektør Øivind Svendsen ved NAV Aust-Agder gjennomgikk status 
med høy og økende ledighet i medlemskommunene. 

 Vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

Sak 56/15 Orientering om utredningen Mekanisk industri på Agder 

Saken ble utsatt til styremøtet 18.september med bakgrunn i at representanten for 
Agderforskning var forhindret fra å møte. 

Sak 57/15 Utredning av nye lokaler for Arendal legevakt og for Østre Agder KØH ved 

Sørlandet sykehus HF i Arendal. 

 Arkitekt Randi Grimeland, OSE as orienterte om forprosjektet for lokalisering av 
legevakt og KØH til nye lokaler i tilknytning til sykehuset i Arendal. 

 Vedtak: 

 Styret anmoder arbeidsgruppen om at det arbeides videre med nye lokaler til 
Arendal kommunale legevakt og Østre Agder KØH. Herunder sette i gang 
reguleringsplanprosess for arealene. 

  I tillegg til forprosjektet utarbeides det en konsekvensanalyse for endrede 
driftsutgifter for Arendal kommunale legevakt og Østre Agder KØH ved 
utbygging av nye lokaler, med sikte på å informere bystyrer/kommunestyrer. 

 Styret ber i tillegg administrasjonen om å vurdere på nytt om det kan være andre 
lokaliteter ved sykehuset. 

Sak 58/15 Uttalelse til overføring av overgrepsmottaket fra Arendal legevakt til 

sykehuset og forslaget til styret ved Sørlandet sykehus HF om å overflytte 

tjenesten fra Arendal til Kristiansand. 

 Vedtak: 

 Styret slutter seg til de vurderinger som framgår av vedlagt notat om konsekvenser 
av overflytting av overgrepsmottaket fra Arendal til Kristiansand. 

Styret vil se positivt på et alternativ hvor det er mottak med sykepleierbemanning 
både i Arendal og Kristiansand, men med en felles legeberedskap. 

 

Sak 59/15 Forslag om styrket samhandling om psykiatritilbudet for befolkningen på 

Agder mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene 

 Vedtak: 



 

 

 

 

 Østre Agder slutter seg til vedtak fattet i OSS 27.05 om å etablere et eget prosjekt 
med egne prosjektressurser og stiller seg positiv til å dekke Østre Agders andel av 
dette. Kommunene og SSHF skal søke å få dekket hele eller deler av utgiftene 
gjennom statlige tilskudd til prosjektet.  

 

Sak 60/15 Organisatorisk tilknytning for prosjektleder for oppfølging av Strategisk 

næringsplan for Østre Agder 

Vedtak: 

 Styret legger til grunn at prosjektleder for oppfølging av Strategisk næringsplan 
knyttes organisatorisk til sekretariatet for Østre Agder. 

Sak 61/15 Henvendelse til Arendal kommune med sikte på at en vurderer å få på plass 

en felles kremasjonsløsning for Østre Agder, eventuelt i kombinasjon med 

livssynsnøytrale lokaler for begravelser. 

 Vedtak: 

Styret for Østre Agder anmoder Arendal kommune om å vurdere spørsmålet om 
livssynsnøytralt gravferdslokale og utvidet kapasitet ved krematoriet på nytt ut fra 
et utvidet perspektiv der hele regionens framtidige behov for slike tjenester skal 
dekkes.  

Sak 62/15  Støtte fra Østre Agder til Agdersøknad om tilskuddsmidler fra 

Justisdepartementet vedrørende forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme  

 Vedtak: 

 Styret stiller seg bak KS-søknaden om tilskuddsmidler fra Justisdepartementet. 

Sak 63/15 Oppfølging av kommunenes ansvar for oppfølging av personell fra utenriks-, 

justis- og forsvarssektoren som har deltatt i fredsbevarende, 

fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land. 

 Vedtak: 

 Østre Agder skal ikke engasjere seg på dette arbeidsfeltet. 

Sak 64/15 Evaluering av Østre Agder 

 Vedtak: 

 Styret tar foreliggende delutredninger til orientering og vil komme tilbake til disse 
ved behandlingen av den samlede evalueringen av Østre Agder. 

Sak 65/15 Oppfølging av kommunereformarbeidet 



 

 

 

 

 Det ble påpekt feil i vedlegget som fulgte saken knyttet til de vedtak som er gjort i 
Tvedestrand og Risør. Begge disse kommunene er åpne for å utrede alternativet 
med Østre Agder.  

 Vedtak: 

1. 6 av Rådmennene i Østre Agder (Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, 
Vegårshei og Åmli) utreder kommunesammenslutning for hele eller deler av 
regionen med utgangspunkt i 
- risiko ved å ikke gjøre endringer 
- hvorfor sammenslutning eventuelt vil være fordelaktig 
 
På begge nevnte tema vurderes kvaliteten på kommunale tjenester, 
forvaltning, innovasjon, samfunnsutvikling og mulighetene for å få utvidede 
oppgaver med tilhørende økonomiske rammer. 
 
Kommunenavn, identitet og eventuelle behov for grensejusteringer bør også 
belyses. 
 
Styret vedtar endelig mandat, kostnadsramme og finansiering på neste møte. 
 

2. Gjennomføring av innbyggerundersøkelse 
Det var enighet om at denne skulle gjennomføres. Ved vurdering av de 
innkomne forslagene skal det legges vekt på kvalitet og bredde i de foreslåtte 
undersøkelsene i tillegg til pris. Under henvisning til reglene for anskaffelser 
skal leveransen holdes innenfor en ramme på kr.300.000 eks moms. 
Undersøkelsen skal også omfatte Froland kommune som forutsettes å dekke 
kostnader knyttet til dette over egne tildelte midler. 
Ordfører Per Kristian Lunden, ordfører Hans Antonsen og sekretariatsleder 
Ole Jørgen Etholm følger opp arbeidet videre på vegne av Østre Agder. 

Sak 66/15 Eventuelt 

  Deltakelse på avslutning for Fylkesmann Øystein Djupedal 

Vedtak: 

Styreleder Jan Dukene snakker på vegne av Østre Agder og overrekker en gave 
fra kommunene som dekkes av Østre Agder. 

Tildeling av statlige skjønnsmidler til Aust-Agder 

Sekretariatsleder fikk ansvar for å kontakte økonomimedarbeider Jostein Nordhus 
hos fylkesmannen for å framskaffe fakta knyttet til tildeling av skjønnsmidler til 
fylket i forhold til rammene som tildeles ellers i landet. Styret vil vurdere om det 
er grunnlag for en henvendelse til nasjonale myndigheter med bakgrunn i nivået 
på skjønnsmidler som tildeles fylket. 



 

 

 

 

Konsekvenser for den kommunale jordmortjenesten av vedtaket om 

nedleggelse av nyfødtposten ved sykehuset i Arendal 

Styret fikk orientering om en henvendelse som var gått fra ledere i OSS rådmann 
Harald Danielsen til ledelsen ved Sørlandet sykehus om konsekvensene av 
vedtaket om nedleggelse av nyfødtposten for kommunal jordmortjeneste. 
Herunder at det foreligger en plikt for sykehuset om å inngå samarbeid om 
jordmortjeneste når transporttiden overstiger 1,5 time. Kommunene ber SSHF om 
å gi tilbakemelding om hvordan følgetjenesten skal organiseres. Mailen vedlegges 
referatet. 

  

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   

 

 

 


