
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

Kommunenes postmottak 

      Arendal 28.august 2017 
 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. 
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører 
Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, Ordfører Inger Løite, Gjerstad 
kommune, Ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune, Ordfører 
Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, opposisjonsleder Anders Kylland 
– Arendal og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune. 

Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, hadde forfall, og vararepresentant 
hadde ikke anledning til å møte.  

Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune hadde forfall og for han møtte 
June Marcussen. 

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte. 

Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet. 

Fra rådmennene møtte: Harald Danielsen, Arendal, Ole Petter Skjævestad, 
Vegårshei, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand, Terje Beruldsen, Åmli, Torill 
Neset, Gjerstad, Trond Aslaksen, Risør og Willy Hægeland, Froland. Bodil 
Slettebø møtte som observatør for Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad. 

Ass. fylkesrådmann John G. Berg møtte. 

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

SAKSLISTE: 

 
Sak 43/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 30.05.2017 
  Vedlagt følger referat fra styremøtet 

  Vedtak: 



 

 

 

 

  Referatet godkjennes. 

Sak 44/17  Anbefaling fra styret i Østre Agder overfor 

medlemskommunene om å slå sammen IKT Agder IKS og 

DDØ 

Representanten Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune 
foreslo saken utsatt til neste styremøte med bakgrunn i at 
sakspapirene til saken ikke forelå ved utsending av innkalling 
til møtet. 

Vedtak: 

Saken utsettes til styremøtet 22.september 2017.  

   
Sak 45/17 Veien videre for felles næringsutviklingsarbeid i regi av 

Østre Agder 

 

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal holdt en innledning om 
status for felles næringsarbeid i samarbeidet. 
 
Vedtak: 
1. Styret anbefaler kommunene i Østre Agder å inngå et 

forpliktende samarbeid om nærings- og 
samfunnsutviklingsarbeid. Dette innebærer å ansette en 
person i sekretariatet som får sitt ansvar innenfor 
samfunns- og næringsutvikling. 

2. Styret anbefaler kommunene i Østre Agder å vedta 
forslaget til mandat for samarbeid om nærings- og 
samfunnsutvikling. 

3. Styret anbefaler at satsningen finansieres gjennom en 
økning av medlemskontingenten i Østre Agder med kr.6 pr. 
innbygger i 2018 og videre med kr.12 pr. innbygger i 2019. 

   
  Sak 46/17 Felles innsats gjennom Østre Agder med sikte på at  

    Eydehavn havn får status som stamnetthavn 

Havnefogd Rune Hvass orienterte om muligheten for at havnen 
skal kunne oppnå status som stamnetthavn. 
 
Vedtak:  
Styret i Østre Agder anbefaler kommunene i samarbeidet om å 
fatte vedtak som støtter opp under Eydehavn havns ønske om å 
få status som stamnetthavn. 
 



 

 

 

 

 
Sak 47/17 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 

2016-2021 

Berit Gregersen i Aust-Agder fylkeskommune redegjorde for 
innhold og oppfølging av planen.  
 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 

 
Sak 48/17 Etablering av samarbeid om elektronisk opplæring mellom 

Universitetet i Agder og kommunene i Østre Agder 
Rådmann Harald Danielsen og ordfører Robert Cornels Nordli 
orienterte om den dialog som har vært mellom kommunen og 
Universitetet i Agder om etablering av et samarbeid om 
elektroniske opplæringstilbud og intensjonen om at alle 
samarbeidskommunene skal kunne nytte seg av tilbud som 
etableres. 
 
Vedtak:  
Styret tar saken til orientering. 
   

Sak 49/17 Søknad om tilskudd fra desentralisert ordning for 

kompetanseutvikling i skolen 

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm gjennomgikk 
støtteordningen og den foreliggende søknaden. 
 
Vedtak: 
Styret i Østre Agder godkjenner at det på vegne av 
kommunene i samarbeidet fremmes søknad om tilskudd fra 
statstilskuddsordningen midler til desentralisert 
kompetanseutvikling i skolene. 

 
Sak 50/17 Status for evalueringsprosessen i Østre Agder 

 Styreleder Per Kristian Lunden oppsummerte status for 
evalueringsprosessen når det har vært møter i fem 
kommunestyrer/bystyrer og tre gjenstår. 

 Vedtak: 

 Styret tar saken til orientering  

Sak 51/17 Forslag til møteplan for Østre Agder 2018 

 Vedtak: 



 

 

 

 

 Styret godkjenner forslag til møteplan for 2018. 

Sak 52/17 Eventuelt 

 Studiebesøk i Brussel – status på forberedelser 

 Programmet for besøket ble gjennomgått.  

 Prosess i regi av rådmennene vedrørende utredning av 

felles jurist kompetanse 

 Sekretariatet redegjorde for et pågående utredningsarbeid 
rådmennene har tatt initiativ til for å vurdere fordeler og 
ulemper knyttet til å etablere et felles juskompetanse miljø for 
kommunene som deltar i arbeidet. Intensjonen er å utarbeide et 
notat som kan danne grunnlag for en vurdering av fordeler og 
ulemper knyttet til en felles løsning. 

 Eventuell Tour des Fjords i regionen 

 Vedtak: 

 Styret i Østre Agder er positiv til at Tour des Fjords 
gjennomføres i Aust-Agder i 2018 og i 2020. Det foreslås å 
søke Aust-Agder fylkeskommune om bidrag på nivå med 
bidraget Vest-Agder fylkeskommune yter. 

Styret anbefaler at arrangementet finansieres i fellesskap, men 
at startkommune og målkommune bærer hovedtyngden av 
utgifter. 

Valg 

Styreleder orienterte om forberedelsene til valget og 
samarbeidet med fylkeskommunen om opptellingen. 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  

 


