
 

 

 

 

  
 

 

    Arendal 30.oktober 2017 

 

 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 27.oktober 2017 i Risør gamle ra dhus. 
 

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, Grimstad 
kommune, Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, Ordfører Jan Dukene, 
Tvedestrand kommune, Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, Ordfører 
Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, opposisjonsleder Geir Fredrik 
Sissener – Arendal, Ordfører Kirsten Helen Myren - Åmli og ordfører Ove 
Gundersen, Froland kommune. 

Ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, hadde forfall og for han møtte 
varaordfører Per Svenningsen. 

Fylkesordfører Gro Bråten møtte. 

Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet. Han innledet møtet med å ønske 
ny opposisjonsleder fra Arendal kommune Geir Fredrik Sissener velkommen 
til styret. Den nye fylkesordføreren Gro Bråten ble ønsket velkommen når 
hun ankom. 

Fra rådmennene møtte: Harald Danielsen, Arendal, Ole Petter Skjævestad, 
Vegårshei, Christina Ødegård, Åmli, Torill Neset, Gjerstad, Trond Aslaksen, 
Risør og Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad. 

Willy Hægeland, Froland hadde meldt forfall. Jarle Bjørn Hanken, 
Tvedestrand hadde forfall og for han møtte ass. rådmann Øyvind 
Johannessen. 

Ass. fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal møtte under sak 62/17 og under sak 
65/17.  



 

 

 

 

 

SAKSLISTE: 

 

  Sak 59/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 22.09.2017 
  

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

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

områdene i tilknytning til denne. 

 Konserndirektør Torkil Mogstad i Arendal Fossekompani og 
flyplassjef Jan Morten Myklebust orienterte om selskapets 
planer for Gullknapp flyplass og for omliggende 
næringsområder. 

 Vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

Sak 61/17 Budsjett 2018 

    
   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. 

I møtet ble den prioriterte listen som Næringsnettverket for 
Østre Agder hadde stilt seg bak framlagt. 

Representanten Kirsten Helen Myren satte fram forslag om at 
styret ikke skulle prioritere mellom aktuelle prosjekt fra Østre 
Agder. Dette forslaget falt mot en stemme. 

Vedtak med 8 mot 1 stemme:  
Styret vedtar følgende prioriteringsliste for prosjekter, som 
fremmes av kommunene i Østre Agder, overfor Aust-Agder 
fylkeskommune ved fordeling av konsesjonskraftmidler: 
 
1. Forprosjekt Jordøya/Biozinetablering   1 mill. kr. 



 

 

 

 

2. Utbedring og planlegging av vei til Gullknapp 10 mill. kr. 
3. I4 Helse      10 mill. kr. 
4. Raet nasjonalpark Velkomstsenter/besøkssenter 10 mill. kr. 
5. Planlegging av fv 416 – Risørveien   5 mill. kr. 
6. Vegårshei ski- og aktivitetssenter (VSA)  4 mill. kr. 
7. Utbygging fibernett     0 mill. kr. 
8. Fv 415 Planleggingsmidler    0 mill. kr. 

     
    De prioriterte sakene på listen skal være grunnlag ved arbeidet
    med en handlingsplan for næringssatsing. 
   
  Sak 63/17 Utkast til nye vedtekter for Østre Agder 

 

Vedtak: 

I §3 flyttes avsnitt 6: 

Fylkesordfører med fylkesvaraordfører som stedfortreder gis 

møte- og talerett i styremøtene. 

til etter avsnitt 1. 

Tidligere avsnitt 5 nå avsnitt 6 endres til 

Styret er ansvarlig for å arrangere minimum en årlig samling 

for folkevalgte. Der skal minimum formannskapet inviteres. 

Med disse endringene anbefaler styret for Østre Agder 
medlemskommunene å godkjenne utkastet til nye vedtekter. 

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  

Ass. rådmann i Tvedestrand Øyvind Johannessen presenterte 
notatet fra arbeidsgruppen som i tillegg har bestått av 
økonomisjef i Åmli Vidar Kyrdalen og kommunalsjef i 
Arendal Bente Rist.  

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 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til at det inviteres 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. 

Styret ber om at Østre Agder i det nye Agder blir ett tema 
under møtet. 

Sak 66/17 Eventuelt 

 Byantikvar – interkommunalt samarbeid? 

 Ordfører Per Kristian Lunden i Risør kommune varslet at det 
vil gå en henvendelse fra kommunen til andre kommuner i 
Østre Agder for å avklare interesse for et samarbeid om 
byantikvar. 

 
  Studiebesøk til Brussel – faglig program 

Det faglige programmet er ikke endret, men besøk på 
mikrobryggeri onsdags kveld utgår.  

Alle må i henhold til reiseplanen være på plass på 
parkeringsstasjonen ved Arendal brannstasjon 8.november 
kl.11.45. De som skal komme på taxien i Grimstad må være på 
plass der kl.12.10. Sekretariatet formidler flybilletter til den 
enkelte. 

 

For styreleder i Østre Agder 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  

 


