
 

 

 

 

 

 

Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

        Arendal 26.sept 2016 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 16.september 2016 i 
lokalene til Abelsenteret på Brokelandsheia. 
 

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Reidar Saga, Åmli 
kommune, ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, 
Grimstad kommune, opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal kommune, ordfører Jan 
Dukene, Tvedestrand kommune, ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, 
ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune. 

Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet fram til behandlingen av sak 59/16 da han måtte 
forlate møtet. Deretter ledet nestleder Kirsten Helen Myren møtet. 

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland hadde meldt forfall og hans stedfortreder hadde ikke 
anledning til å møte.  

Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Bjørn Kristian 
Pedersen, Grimstad, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand og 
Torill Neset, Gjerstad.  

Harald Danielsen, Arendal, hadde forfall og for han møtte kommunalsjef Geir Skjæveland. 
Willy Hægeland, Froland, hadde forfall. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm og prosjektleder Bård Vestøl Birkedal.  

Under drøftingen av sak 57/16 deltok følgende næringsrådgivere Tonje Berger Ausland - 
Gjerstad, Kamilla Solheim - Risør, Kåre Andersen – Arendal, Tarjei Retterholt – Åmli, 
Bodil Slettebø– Grimstad kommune, Liv Strand – Vegårshei kommune, Ole Tom Tjuslia – 
Froland kommune, Anne Torunn Hvideberg – Tvedestrand kommune og Torleiv Momrak – 
Aust-Agder fylkeskommune 
 

Sak 55/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.2016 
   

  Vedtak: 



 

 

 

 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 56/16 Status kommunereform 

Hvert styremedlem oppsummerte sine erfaringer med prosessen i egen 
kommune. 

Sak 57/16 Oppfølging av Strategisk næringsplan for Agder   

Saken var lagt opp som et næringsseminar der Knut Vareide ved 
Telemarksforskning redegjorde for en oppdatert Samfunnsanalyse for Østre 
Agder som blant annet viste at Østre Agder har hatt under forventet vekst i 
arbeidsplasser alle år siden 2007. Videre ga han noen anbefalinger i forhold 
til hvordan Østre Agder kan bli en mer attraktiv region for næringsliv og 
bosetning. Hovedpoenget til Vareide er at vi må endre måten vi jobber på 
dersom vi skal nå høyvekstscenarioet for Østre Agder. Prosjektleder Bård 
Vestøl Birkedal fokuserte på alternative strategier for å møte utfordringene og 
påpekte at det er behov for at man på et regionalt nivå har et bredt perspektiv 
på næringsutviklingsarbeidet. I diskusjonene ble det ellers blant annet påpekt 
at vi på et regionalt nivå må ha en sterkere prosjektorganisering av arbeidet, 
og at gjennomføringen av regionale prosjekter kan og bør involvere bredt i 
kommunene. 

Forslag til et prosjekt knyttet til en regional næringsarealstrategi presenteres 
på neste møte.  

Vedtak:  

Styret er innstilt på å påta seg en ledende rolle i Østre Agders 
næringsutviklingsarbeid og det vil være et viktig tema i det videre 
evalueringsarbeidet. Herunder hvordan vi jobber med store samfunns- og 
næringsutviklingsspørsmål på et regionalt nivå, for eksempel knyttet til en 
felles innsats til å bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom bedret 
infrastruktur. 

 

Sak 58/16 Evaluering av Østre Agder 

Vedtak: 

Det nedsettes et utvalg bestående av leder Per Kristian Lunden, nestleder 
Kirsten Helen Myren, ordfører Kjetil Glimsdal, rådmann Harald Danielsen, 
rådmann Jarle Bjørn Hanken og rådmann Christina Ødegård som får i 
oppgave å utarbeide et forslag til mandat for evalueringen av Østre Agder. 
Sekretariatet ved Ole Jørgen Etholm og Bård Vestøl Birkedal skal bistå 
utvalget. 

Sak 59/16 Samfunnsanalyse KVU Grenlandsbanen 



 

 

 

 

 Vedtak:  

 Styret vedtar å engasjere Analyse & Strategi til å forestå to utredninger 

1. Analyse av Brokelandsheia stasjon i eksisterende modell som belyser 
potensial for regional utvikling.  

2. En konkurranseflateanalyse mellom bil, buss og bil/tog. Hensikten med 
analysen er å belyse hvordan Brokelandsheia stasjon kan fungere som 
omstigningspunkt mellom bil og tog for en stor mengde reisende i Aust-
Agder. 

Kostnadsramme for utredningen forutsettes å holdes innenfor en 
kostnadsramme på kr.100.000 eks moms. Kostnaden forutsettes dekket fra 
sekretariatsfondet. 

Forutsetningen er at Analyse &strategi kan levere dette slik at det utgjør et 
grunnlag for styrets behandling av høringsuttalelse til KVU for 
Grenlandsbanen  i styremøtet 21.oktober 2016. 

Sak 60/16 Eventuelt 

  Orientering om status i drøftingen mellom IKT Agder og DDØ. 

Sekretariatsleder orienterte styret om status for det pågående 
utredningsarbeidet igangsatt av rådmennene for å avklare effekter av 
sammenslåing av de to virksomhetene.  

Beslutningsprosessen videre følger bestemmelsene for dette i henholdsvis 
IKT Agder IKS og gjennom vertskommuneavtalen Vegårshei kommune har 
med de fire andre kommunene som hører inn under dette samarbeidet. 

Studiebesøk til Jordøya i Åmli 

Ordfører i Åmli Reidar Saga inviterte styret til å besøke Jordøya 
næringsområde. Det var samstemt ønske om å få dette til.  

Vedtak: 

Åmli kommune sammen med sekretariatet får ansvar for å planlegge et besøk 
til Jorøya med nærliggende industrivirksomheter. 

Studiebesøk til Brussel i juni 2017 

Med bakgrunn i erfaringer fra besøket formannskapet i Arendal gjorde til 
Brussel høsten 2016 ble det anbefalt at en la inn et møte med Agder energis 
representant i Brussel Jan Pedersen. 

Vedtak: 



 

 

 

 

Sekretariatet får ansvar for å forsøke å legge inn en orientering fra Agder 
energis representant i Brussel under studiebesøket til Brussel i juni 2017. 

 

For styreleder i Østre Agder 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   

 

 

 


