
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

      Arendal 20.oktober 2017 

 

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 27.oktober 2017 i 

Risør gamle rådhus 

 

Styremøtet fredag 27.oktober 2017 kl.09.00-13.00 i Risør gamle rådhus 
kommunestyresalen. Det serveres en enkel lunsj. 

Forfall til møtet meldes sekretariatet.  

SAKSLISTE: 

 

  Sak 59/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 22.09.2017 
  Vedlagt følger referat fra styremøtet 

  Forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 60/17 Videre utvikling av Arendal lufthavn – Gullknapp og 

områdene i tilknytning til denne. 

 Konserndirektør Torkil Mogstad i Arendal Fossekompani 
orienterer om selskapets planer for området. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

Sak 61/17 Budsjett 2018 

   Vedlagt følger budsjettforslag og noter til budsjettforslaget. 
 
   Forslag til vedtak: 
   Styret godkjenner forslaget til budsjett.  
 



 

 

 

 

Dersom kommunene vedtar videreføring av felles 
næringssatsing i regi av Østre Agder så vil budsjettet justeres i 
forhold til dette. 

Sak 62/17 Prioritering av prosjekt fra Østre Agder ved avvikling av 

Aust-Agder fylkeskommunes konsesjonskraftfond. 

Vedlagt følger et forslag til prioritert liste utarbeidet av 
Næringsnettverket for Østre Agder 

Forslag til vedtak:  
(det foreligger ikke innstilling fra rådmannsgruppen, den blir 
drøftet i forkant av styrets møte og innstillingen fra 
rådmennene framlegges i styremøtet.) 

   
  Sak 63/17 Utkast til nye vedtekter for Østre Agder 

 

Arbeidsgruppen som har bestått av tre ordførere – Kjetil 
Glimsdal, Per Kristian Lunden, Kirsten Helen Myhren og tre 
rådmenn – Jarle Bjørn Hanken, Christina Ødegård, Harald 
Danielsen har på grunnlag av evalueringsprosessen og 
føringene fra styremøtet 22.september utarbeidet utkast til nye 
vedtekter for det interkommunale samarbeidet i Østre Agder.  

Forslaget som følger innkallingen er enstemmig fra 
evalueringsgruppen. 

Følgende sentrale utredninger og notater er fundament for 
forslagene: 

 Rapport 1 Egenevaluering 
 Prosjektrapport nr. 1/2017 

Evaluering av Østre Agder i regi av Agderforskning 
 Sluttrapport for evalueringsrunden 

Oppsummering av innspill og synspunkt som framkom 
gjennom styreleders møter i åtte 
kommunestyrer/bystyrer. 

Underlagsmaterialet er tilgjengelig ved linker. 

Forslaget til nye vedtekter følger som vedlegg. 

Forslag til vedtak: 

Styret for Østre Agder anbefaler medlemskommunene å 
godkjenne utkastet til nye vedtekter. 

http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2016/11/Rapport-1-sekretariatets-gjennomgang.pdf
http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2017/02/Ostre-Agder-v130217.pdf
http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2017/09/sluttrapport-kommuneevaluering.pdf


 

 

 

 

Styret anmoder kommunene om å behandle forslaget så raskt 
som mulig i 2018 med sikte på at vedtektene kan legges til 
grunn for virksomheten i Østre Agder så raskt som mulig. 

Sekretariatet får i ansvar å utarbeide et felles saksgrunnlag for 
behandlingen av saken.  

Sak 64/17 Orientering om arbeidet med betalingsmodeller for 

interkommunale samarbeid  

Rådmennene har initiert et utredningsarbeid med sikte på å se 
på framtidig finansieringsmodell for interkommunalt 
samarbeid. De har nedsatt en arbeidsgruppe som har bestått av 
ass. rådmann i Tvedestrand Øyvind Johannessen, økonomisjef 
i Åmli Vidar Kyrdalen og kommunalsjef i Arendal Bente Rist. 
De har sammen med sekretariatsleder framlagt et notat med 
tilhørende regneark som følger saken som vedlegg. 

Rådmennene drøftet dette utkastet i sitt møte 18.oktober og 
ønsker å arbeide videre på grunnlag av det foreliggende notat 
med sikte på å avklare om en på administrativt nivå kan 
komme fram til et omforent forslag til løsning. 

Forslag til vedtak: 

Styret i Østre Agder ber rådmennene arbeide videre med 
utforming av revidert modell for kostnadsfordeling knyttet til 
samarbeidsordningene i Østre Agder. 

Sak 65/17 Felles formannskapsmøte 9.januar 2018 

Som en oppfølging av evalueringsprosessen for Østre Agder 
anbefaler sekretariatet styret å samle folkevalgte fra de åtte 
kommunene tirsdag 9.januar 2018 på Thon hotell i Arendal fra 
kl.14.00-18.30. 

Hovedfokus bør være styrets oppfølging av 
evalueringsprosessen i kommunene, herunder behov for 
justerte vedtekter og forslag til valg av finansieringsmodell. 

I tillegg legges det inn en drøfting av nærings- og 
samfunnsutvikling i Østre Agder. 

Etter samlingen inviteres deltakerne til et enkelt måltid. 

Forslag til vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til at det innkalles til et felles 
formannskapsmøte 9.januar 2018 kl.14.00-18.30. Rådmennene 



 

 

 

 

anmodes om å varsle medlemmer i formannskap om tid og sted 
for samlingen. 

Styret ber om å få utkast til program for 
formannskapssamlingen til behandling i sitt møte 8.desember 
2017. 

 

Sak 66/17 Eventuelt 

 Byantikvar – interkommunalt samarbeid? 

 Risør kommune har anmodet om at dette blir et tema under 
eventuelt. 

 
  Studiebesøk til Brussel – faglig program 

 Vedlagt følger det programmet vi har mottatt fra Sørlandets 
Europakontor i Brussel. 

 

For styreleder i Østre Agder 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  

 


