
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

       Arendal 12.12.2016 

 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 9.desember 2016 i Froland kommunehus. 
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører 
Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune (til og med sak 83/16), ordfører Kirsten 
Helen Myren, Vegårshei kommune, Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal 
kommune, Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, ordfører Inger Løite, 
Gjerstad kommune, ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune og ordfører 
Ove Gundersen, Froland kommune. 

Opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal kommune hadde forfall, og for 
han møtte gruppeleder for Høyre Geir Fredrik Sissener fram til og med sak 
83/16).  

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte. 

Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet. 

Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Ole 
Petter Skjævestad, Vegårshei, Harald Danielsen, Arendal, Jarle Bjørn 
Hanken, Tvedestrand, Torill Neset, Gjerstad og konstituert rådmann Øystein 
Bråstad, Froland. 

Tone Marie Solheim, Grimstad og John Bergh Aust-Agder fylkeskommune 
hadde forfall. Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm og Bård Vestøl 
Birkedal (til og med sak 83/16) 

Under behandlingen av sak 80/16 deltok leder av forebyggende avdeling i 
Østre Agder brannvesen Petter Vinje Svendsen. 

Under behandlingen av sak 81/16 deltok klima- og miljørådgiver Ragnhild 
Hammer fra Arendal kommune. 

Under behandlingen av sak 83/16 deltok næringsmedarbeider Tarjei 
Retterholt fra Åmli kommune. 



 

 

 

 

 

 

SAKSLISTE: 

 
Sak 79/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 11.11.2016 
   

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 80/16 Status for arbeidet med forebyggende brannvern innenfor 

ansvarsområdet til Østre Agder brannvesen (ØABV). 

 Leder av forebyggende avdeling ved Østre Agder brannvesen 
Petter Vinje Svendsen oppdaterte styret planene for 
utarbeidelse av ny ROS for Østre Agder brannvesen og om 
viktigste iverksatte tiltakene i arbeidet for sikring av den eldre 
bebyggelse på Tyholmen, i Risør sentrum og i Tvedestrand 
sentrum.  

Vedtak: 

Styret i Østre Agder anbefaler at det utarbeides ny ROS for 
ØABV. Styret anbefaler at brannvesenet i Grimstad inviteres 
til å ta del i arbeidet. 

Styret stiller seg bak en søknad om skjønnsmidler til å 
gjennomføre ROS-prosessen. 

Sekretariatet i Østre Agder skal videreformidle en utkast til 
samarbeidsavtale mellom ØABV og kommunene om 
kartlegging av innbyggere som tilhøre grupper som statistisk er 
særlig utsatt for å bli skadd eller å omkomme i branner, med 
henblikk på å iverksette brannforebyggende tiltak for dem. 

 

Sak 81/16 Orientering om Arendal kommunes modell for 

klimaledelse samt drøfting av nærmere samarbeid mellom 

kommuner som er del av Klimapartner samarbeidet. 

 Miljørådgiver Ragnhild Hammer orienterte om opplegget for 
miljøledelse i Arendal.  

 Vedtak:  



 

 

 

 

Styret anser det som aktuelt å øke samarbeidet mellom 
kommunene om miljø og klima. 
 
Styret i Østre Agder vil anbefale medlemskommunene å øke 
bruken av tre i nye offentlige bygg. I denne sammenheng 
ønsker styret å besøke Grimstad kommunens nye bibliotek når 
dette er ferdig. 
 
Styret gir sekretariatet i oppgave å arbeide for å få til en felles 
stand for Østre Agder samarbeidet i forbindelse med 
Arendalsuka. Et blant flere aktuelle tema for en slik stand vil 
være kommunenes deltakelse i Klimapartnersamarbeidet. 
 

Sak 82/16 Status for prosjektet Grønne datasentre i regi av Østre 

Agder. 

 Prosjektleder for oppfølging av Strategisk næringsplan Bård 
Vestøl Birkedal redegjorde for status i arbeidet med grønne 
datasentre i Østre Agder og i Agder. 

 Vedtak: 

Østre Agder tar redegjørelsen til orientering og støtter et videre 
arbeid med grønne datasenter i Østre Agder.  

Sak 83/16 Østre Agders felles satsning på Jordøya industriområde - 

etablering av tomteselskap  

 Under henvisning til tidligere behandling i sak 76/16 
vedrørende Biozin-prosjektet så redegjorde næringsrådgiver 
Tarjei Retterholt for status i arbeidet med denne etableringen 
nå. Til møtet forelå det en henvendelse fra Åmli kommune til 
de andre kommunene i Østre Agder om å engasjere seg i 
tilretteleggingen for etableringen. 

 Vedtak: 

 Styret i Østre Agder anbefaler henvendelsen fra Åmli 
kommune vedrørende erverv av og opparbeiding av 
næringsareal på Jordøya til produksjon av Biozin, og oppfordre 
alle kommunene i samarbeidet om å ta del i 
selskapsetableringen. 

 Styret ser og positivt på om kommuner utenfor Østre Agder 
kan delta i prosjektet.  

Sak 84/16 Planlegging av kontaktmøter med nærliggende regioner. 

  Vedtak: 



 

 

 

 

 Styret ber administrasjonen sammen med sekretariatet i 
Grenlandssamarbeidet planlegge et møte der hoved fokus 
legges på arbeidet for realisering av Grenlandsbanen. Om 
mulig ønsker styret et møte om dette i februar eller mars 2017. 

Sak 85/16 Investeringsprosjekt 2018 – nytt krematorium 

Vedtak: 

Styret anbefaler kommunene å gi sin tilslutning til det 
foreliggende forprosjektet og godkjenn forslag til 
samarbeidsavtale. 

Av saksframstillingen som skal følge saken til kommunene 
skal det framgå at en premiss for samarbeidet om utbygging av 
nytt krematorium er at Arendal kapell kan benyttes som 
seremonirom for dem som ønsker det. Dette lokalet, som ligger 
i samme bygning som krematoriet, kan etter vedtak i Arendal 
bystyre brukes som livssynsnøytralt lokale ved tildekking av 
de religiøse symboler dersom dette er ønsket. 

Sak 86/16 Etablering av forpliktende interkommunalt samarbeid om 

finansiering av spesialisthjemler for fysioterapeuter. 

 Vedtak: 

 Styret i Østre Agder anbefaler medlemskommunene å inngå 
forpliktende samarbeid om etablering av fire spesialisthjemler 
innenfor fysioterapi med grunnlag i de foreliggende utkast til 
samarbeidsavtaler med Grimstad som vertskommune for 
barnefysioterapi, Tvedestrand som vertskommune 
psykomotorisk fysioterapi, samt Arendal som vertskommune 
for lymfødembehandling og manuelterapi.  

Kostnadsfordelingen skjer etter folketall og tilbudet bygges 
opp med en hjemmel i 2017, to hjemler i 2018 og en hjemmel i 
2019.  

Østre Agder krever inn bidrag fra de deltakende kommuner og 
sørger for at midlene overføres vertskommunene. 

Sak 87/16 Status for arbeidet med evaluering av Østre Agder. 

Styreleder Per Kristian Lunden redegjorde for status i arbeidet.  

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 



 

 

 

 

Sak 88/16 Eventuelt 

  Status for arbeidet med følgetjeneste for risikofødende. 

Rådmann Trond Aslaksen i Risør kommune redegjorde for 
deres kontakt med Sørlandet sykehus HF om denne saken. Det 
er usikkerhet lokalt om den løsningen sykehuset har valgt er 
innenfor de rammer lovverket setter. Saken følges opp, 
eventuelt i samarbeid med fylkeslegen.  

  Studiebesøk EU Brussel 

Det er oppstått en kollisjon mellom Østre Agders planlagte 
studiebesøk til Brussel og et planlagt besøk i regi av KS for 
ordførerne i Agder til Stockholm. 

Vedtak: 

Styret beslutter å utsette sitt planlagte besøk til Brussel til 
høsten. Sekretariatet bes komme med forslag til et tidspunkt 
etter Stortingsvalget. 

  Status Sykehus 

Sykehusdirektøren har på ny lagt grunnlag for usikkerhet 
omkring akuttfunksjonene ved sykehuset i Arendal.  

Styrets medlemmer er svært opptatt av at sekretariatet i 
samarbeid med ordfører i Arendal utarbeider et grunnlag til 
uttalelse fra kommunene i Østre Agder, som kan sirkuleres til 
styrets medlemmer for godkjenning, før det oversendes 
sykehusets ledelse. 

 

For styreleder i Østre Agder 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  

 


