
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

       Arendal 6.mars 2017 

 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 pa  Fjellheim, Vega rshei. 
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører 
Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, 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, ordfører Ove 
Gundersen, Froland kommune og opposisjonsleder Anders Kylland – 
Arendal.  

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland hadde forfall og for han møtte 
fylkesvaraordfører Jon Olav Strand. 

Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet. 

Fra rådmennene møtte: Trond Aslaksen, Risør, Christina Ødegård, Åmli, Ole 
Petter Skjævestad, Vegårshei, Harald Danielsen, Arendal, Jarle Bjørn 
Hanken, Tvedestrand, Torill Neset, Gjerstad og konstituert rådmann Øystein 
Bråstad, Froland, og fungerende fylkesrådmann John Bergh Aust-Agder 
fylkeskommune . Tone Marie Solheim, Grimstad møtte fra kl.10. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.  

SAKSLISTE: 
 
Sak 12/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 20.01.2017 
  Vedlagt følger referat fra styremøtet 

  Vedtak: 

  I sak 10/17 er andre avsnitt i vedtaket er ikke korrekt – det skal 
lyde: Det søkes om skjønnsmidler med kr.100.000 som inngår i 
finansieringen. Styret stiller en garanti på kr.150.000 fra Østre 



 

 

 

 

Agder sekretariatsfond. Samlet ramme for utredningen er 
kr.250.000. 

 Ut over denne korreksjonen godkjennes referatet. 

Sak 13/17 Orientering om forskningsprosjektet Samhandling mot 
barnefattigdom - Bedre og mer effektive målrettede 
tjenester for levekårsutsatte familier 

 Prosjektleder v/Anne-Marit Eppeland Bilstad fra Åmli 
kommune og forsker Nils Fredrik Gahrman Johansen fra 
Agderforskning presenterer prosjektet. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

Sak 14/17 Regnskap Østre Agder 2016  
 

Vedtak: 
Regnskapet for Østre Agder 2016 godkjennes 
 

Sak 15/17 Fondsbruk og fondsavsetninger 2016  

 Vedtak: 

   Fondsbruk og fondsavsetninger for 2016 godkjennes. 

Sak 16/17 Årsmelding for Østre Agder 2016 

Vedtak: 
Styret godkjenner årsmelding for Østre Agder 2016. 

Sak 17/17 Evalueringsprosessen i Østre Agder 

 Styreleder Per Kristian Lunden gjennomgikk en presentasjon 
av den eksterne rapporten fra Agderforskning. 

 Vedtak: 

Styret legger den eksterne evalueringsrapporten sammen 
tidligere mottatt internevaluering og oversikt over 
samarbeidsrelasjoner til grunn for det videre arbeid med 
evaluering av virksomheten. Styret vil i sitt møte 24.mars 
drøfte opplegget for møterunden til folkevalgte organ i 
medlemskommunene. Styret ønsker å kunne legge fram noen 
ulike forslag til styringsmodeller for samarbeidet som kan 
drøftes i kommunene. 



 

 

 

 

Sak 18/17 Iverksette prosjekt med sikte på å framskaffe bedre 
styringsdata for bruk av KØH-tilbudet. 

 Vedtak: 

 Styret ber om at saken oversendes Helse og 
omsorgslederforum slik at de kan komme med en anbefaling i 
saken. Styret delegerer til rådmannsgruppen å ta stilling til om 
prosjektet skal iverksettes  

 

Sak 19/17 Eventuelt 

Utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo og lokalisering 
av statlige arbeidsplasser i regionen i forbindelse med 
vedtaket om ny region i Agder ved sammenslåing av Aust-
Agder og Vest-Agder. 

Vedtak: 

Styretoppnevner en arbeidsgruppe bestående av: 

Leder opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal 

Ordfører Kjetil Glimsdal – Grimstad 

Ordfører Reidar Saga – Åmli 

Rådmann Harald Danielsen 

Styret ber fylkesutvalget om å utnevne et medlem fra 
fylkeskommunen til arbeidsgruppen. 

Styret ber arbeidsgruppen om å fremme forslag til et budsjett 
for sitt arbeid. 

E18 

Ordfører Jan Dukene redegjorde for pågående drøftelser og 
planprosesser som pågår mellom Nye veier, utførende 
entreprenør AF-gruppen og de to kommunene. Det er fortsatt 
ingen avklaring i forhold til om strekningen vil få lys jfr styrets 
uttalelse i siste styremøte. 

Grenlandsbanen 

Leder for Jernbaneforum sør fylkesvaraordfører Jon Olav 
Strand orienterte om de positive signaler som foreligger fra 
statsminister og samferdselsminister vedrørende avsetning av 



 

 

 

 

planleggingsmidler til Grenlandsbanen i forslaget til NTP som 
enda ikke formelt er fremmet overfor Stortinget. 

Sekretariatet opplyste at det foreligger en tilbakemelding fra 
Jernbaneverket til det utredningsarbeidet styret gjorde 
vedrørende lokalisering av ny stasjon til Brokelandsheia. Styret 
ba om at denne tilbakemeldingen ble sendt til medlemmene. 

Grønne datasentre 

Ordfører Ove Gundersen i Froland opplyste at kommunen 
sammen med Østre Agders prosjektleder for oppfølging av 
Strategisk næringsplan Bård Vestøl Birkedal og Aust-Agder 
fylkeskommune hadde avholdt et møte med Arendal 
fossekompani AS for å drøfte aktuelle forretningsmuligheter 
knyttet til lokalisering av grønne datasentre i området ved 
Bøylefoss. Det offentlige ved regionalt næringsfond og 
selskapet har avsatt midler for å kunne gå videre med 
utredning av disse forretningsmulighetene. 

Støtteuttalelse til opprettholdelse av akuttfunksjoner ved 
Flekkefjord sykehus 

Fra Ordfører Robert Cornels Nordli forelå det et forslag til 
uttalelse vedrørende akuttilbudet ved Flekkefjord sykehus. 
 
Vedtak: 
Styret slutter seg til uttalelse vedrørende akuttilbudet ved 
Flekkefjord sykehus. 
 
Kommunestruktur 
Styret drøftet hvordan en vil forholde seg til konsekvensene av 
regjeringens forslag til endringer i kommunestrukturen uten at 
det framkom forslag til nye initiativ innenfor rammen av Østre 
Agder. 
 
Endring av tidspunkt for planlagt styremøte 24.mars 
Med bakgrunn i at KS har lagt neste møte i Sørlandstinget til 
vår planlagte møte dato, ble det behov for å endre dato for 
styremøtet. 
 
Vedtak: 
Planlagt styremøte 24.mars flyttes til 31.mars og møtested 
endres fra Åmli til Arendal. 
 
Etablering av anlegg for produksjon for Biozin på Jordøya 
i Åmli. 
Ordfører Reidar Saga orienterte om at det nå er gått en 
henvendelse fra Åmli til de andre medlemmene i Østre Agder 



 

 

 

 

for å avklare viljen til å bidra i tilretteleggingen for denne 
satsningen. Det er nå avklart at eventuelle bidrag fra 
kommunene først skal skytes inn når et bindende 
investeringsvedtak for anlegget i regi av Biozin as foreligger. 
 

Referent 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  

 


