
 

 
 

 

 
 

Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Andre deltakere på møtet 

        Arendal 14.april 2016 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder tirsdag 12.april 2016 på Thon 
hotell Slottsparken i Oslo. 

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, Ordfører Reidar Saga, 

Åmli kommune, Opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal kommune, Ordfører Kirsten 

Helen Myren, Vegårshei kommune, Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, ordfører 

Inger Løite, Gjerstad kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune. 

Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for han møtte 

varaordfører Terje Eikin. Ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune hadde forfall, men 

vararepresentant kunne ikke møte. 

Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet. 

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte.  

Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Harald Danielsen, 

Arendal, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei og Torill Neset, Gjerstad. Ass. fylkesrådmann 

John G. Bergh fra Aust-Agder fylkeskommune møtte.  

Willy Hægeland, Froland, Bjørn Kristian Pedersen, Grimstad og Øyvind Johannesen, 

Tvedestrand hadde forfall. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.   

Under behandlingen av sak 28/16 deltok utreder Rune Holbæk fra Agenda Kaupang as. 

Under behandlingen av sak 29/16 deltok prosjektleder for oppfølging av Strategisk 

næringsplan for Østre Agder Bård Birkedal.  

Spesialrådgiver Ragnar Holvik fra Grimstad kommune møtte som observatør for kommunen 

under styremøtet med bakgrunn i at verken ordfører eller rådmann kunne være tilstede på 

møtet. 

 



 

 
 

 

 

SAKSLISTE: 

 

Sak 27/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 18.mars 2016 

  Vedlagt følger referat fra styremøtet 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 28/16 Utredning av framtidig KØH-løsning for kommunene i Østre Agder.  

Rune Holbæk fra Agenda Kaupang as presenterer rapporten de har utarbeidet 

på oppdrag av Østre Agder. Hans presentasjon følger referatet som en hjelp til 

det videre arbeidet med en framtidig felles KØH-løsning for Østre Agder.  

Vedtak: 

Styret tar utredningen til orientering og vil behandle forslag til anbefalt 

framtidig KØH-løsning når det foreligger en innstilling fra sekretariatet. 

Denne anbefalingen må behandles i kommunestyrer og bystyrer før endelig 

vedtak kan gjøres. 

Sak 29/16 Politisk ledelse av Østre Agders felles næringssatsning. 

Vedtak: 

Prosjektleder Bård Birkedal og Østre Agder næringsforum utarbeider 

prioritert forslag til satsninger for oppfølging av Østre Agder strategisk 

næringsplan, og inviteres til en felles samling med styret for å drøfte 

forslaget. I forslagene ber en om at det inngår et opplegg for i hvilken form 

Østre Agder næringsforum anbefaler at drøftingen av næringssaker med styret 

bør skje. 

Sak 30/16 Videreføring av Østre Agders støtte til felles legekonferanse Agder 2017. 

Vedtak: 

Østre Agder bidrar som i 2016 med kr.25.000 til arrangementet 

Legekonferansen Agder 2017. 

Sak 31/16 Forslag til innkjøp av Utstyrspakke for TILT i hjemmetjenestene i Østre 

Agder kommunene (TILT- tidlig identifisering av livstruende tilstander) 

Vedtak: 

 

 



 

 
 

 

Styret for Østre Agder vedtar å igangsette prosjektet TILT(tidlig 

identifisering av livstruende tilstander). Prosjektet tilføres kr.1.500.000 fra 

KØH fondet. Prosjektet skal ha eget prosjektnummer. Tidsramme for 

prosjektet er 2016 og 2017.  

 

I samsvar med prosjektskissens premisser er ramme for innkjøp av utstyr                    

kr.1 360  000.  25% av denne summen forutsettes å være egenandel for 

kommunene. 

 

Resten av prosjektsummen skal benyttes til opplæring av medarbeidere i 

kommunenes hjemmetjenester i TILT innenfor den tidsrammen som 

prosjektet har. Midlene skal kunne nyttes til opplæringstiltak i hver enkelt 

kommune og til felles opplæringstiltak rettet mot instruktører og 

nøkkelpersonell i kommunene. 

 

Sak 32/16 Status for kommunereformarbeidet. 

 Styreleder gav en redegjørelse for status i drøftingene mellom de fem 

kommunene i 5K-øst. 

Sak 33/16 Eventuelt 

  Arendalskonferansen 8.juni til 10.juni 

Sekretariatet videreformidler informasjon til styret om konferansen så snart 

slik informasjon foreligger. 

   

 

For styreleder i Østre Agder 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   

 

 

 


