
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

      Arendal 28.november 2017 

 

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 8.desember 2017 

i Froland kommunehus 

 

Styremøtet fredag 8.desember 2017 kl.09.00-13.00 i Froland kommunehus 

kommunestyresalen. Det serveres en enkel lunsj. 

Forfall til møtet meldes sekretariatet.  

SAKSLISTE: 

 

  Sak 67/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 27.10.2017 
  Vedlagt følger referat fra styremøtet 

  Forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 68/17 Status for etablering av ny IKT-virksomhet  

Prosjektleder Rune Johansen gir styret en status for arbeidet 

med etablering av den nye IKT-virksomheten. 

 

Forslag til vedtak: 

  Styret tar saken til orientering. 

Sak 69/17 Regional samhandlingsmelding for rus og psykiatrifeltet på 

Agder 

 Prosjektleder Ragnhild Sørensen i Kristiansand kommune 

orienterer om status i arbeidet. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 



 

 

 

 

Sak 70/17 Program for samling av formannskap 8.januar 2018 

Styreleder Per Kristian Lunden, leder av rådmannsutvalget 
Trond Aslaksen, sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm har med 
grunnlag i innspill fra Østre Agder næringsforum utarbeidet et 
forslag til program for samlingen av formannskap fra de åtte 
kommunene - vedlagt. Tidspunktet foreslås endret til 8.januar 
med bakgrunn i kollisjon med forhandlingsmøte. Utkast til 
program følger innkallingen til møtet. 
 
I rådmannsmøtet 29.november 2017 ble rådmannsgruppen 
orientert om programmet. De ba styret vurdere om det kunne 
settes av 10 minutter til en orientering om arbeidet med nye 
betalingsmodeller for interkommunale samarbeid. 
 
Styreleder undersøker den manglende innlederen i programmet 
og komme tilbake til dette i styremøtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner forslag til program for møtet med 
formannskapene.  
 

Sak 71/17 Uttalelse anbudsdokumenter for konkurranseutsetting av 
trafikk på Sørlandsbanen 

    
Leder i styret Per Kristian Lunden og nestleder Kirsten Helen 

Myren har bedt om at styret i Østre Agder får anledning til å 

drøfte de foreliggende anbudsdokumentene for 

konkurranseutsetting av Sørlandsbanen kun stilles krav om 6 

stoppesteder mellom Oslo og Kristiansand. I Aust-Agder er 

Nelaug eneste sted med krav om stopp, før toget igjen skal 

stoppe i Kristiansand. Dette er en vesentlig forringelse av 

dagens tilbud i regionen og styret bør drøfte hvordan en vil 

forholde seg til dette. 

Forslag til vedtak framlegges på grunnlag av drøftingen i styret 

  Sak 72/17 Erfaringer med styrets besøk i Brussel 

Vedlagt følger det endelige faglige programmet for besøket, 
samt foreløpig regnskap (det mangler en mindre regning på 
den stående lunsjen fredagen). En bør også drøfte om en bør ha 
flere slike samlinger i framtiden og når de eventuelt bør 
iverksettes. 
 
Forslag til vedtak framlegges på grunnlag av drøftingen i 
styret. 

  
Sak 73/17 Eventuelt 



 

 

 

 

Fylkeskommunens prioriteringer vedrørende bruk av 

konsesjonskraftfond midler 

Kollisjon mellom styremøte 1.juni og Sørlandsting 

KS har på tross av at de har hatt oversikt over vår møteplan for 

2018 valgt å legge Sørlandstinget til Oslo 1.juni. Vi må drøfte 

hvordan vi skal håndtere dette. 

   

 

For styreleder i Østre Agder 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  

 


