
 

 
 

 

 

Til styremedlemmer i Østre Agder 

                                                                                                                   Arendal 08.06. 2015 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 4.juni 2015 ved 
Sørlandets Europakontor i Brussel 

 

Det ble avholdt styremøte i Østre Agder torsdag 4.juni 2015 ved kontorene til Sørlandets 

Europakontor i Norges hus i Brussel. 

Følgende møtte: 

Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, 

ordfører Reidar Saga , Åmli kommune, ordfører Sigmund Pedersen, Froland kommune, ordfører 

Hans Antonsen, Grimstad kommune, ordfører Einar Halvorsen og fra Arendal kommune, ordfører 

Kjetil Torp, Vegårshei kommune, ordfører Kjell T. Grunnsvoll, Gjerstad kommune.   

Styreleder Jandukene ledet møtet. 

Opposisjonsleder Robert C. Nordli hadde meldt forfall til møtet. 

 

Fra rådmennene møtte: Pål Frydenberg, Tvedestrand, Christina Ødegård, Åmli, Willy Hægeland, 

Froland, Torill Neset, Gjerstad og Harald Danielsen, Arendal. 

Per Kristian Vareide, Grimstad, Trond Aslaksen, Risør, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei hadde 

meldt forfall. 

SAKSLISTE 

 
Sak 48/15 Godkjenning av referat fra styremøtet 24.april 2015 

  Vedlagt følger referat fra styremøtet 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 49/15 Oppsummering av rådmennenes budsjettseminar 

  Vedtak: 

Styret tar saken til orientering, men ber om at det utarbeides et notat som redegjør 

for behovet for styrking av rammene for sekretariatet. 

Sak 50/15 Stadfesting av helse- og omsorgslederforums ansvar som styringsgruppe 



 

 
 

 

 Vedtak: 

 Helse- og omsorgslederforum skal være styringsgruppe for følgende pågående 

prosjekter: 

 Bistå vertskommunen vedrørende utvikling av legevakten, herunder 

utredning av lokalisering 

 Videreutvikling av KØH – prosjektet 

 ”Gode pasientforløp” 

 Nattillsyn med teknologistøtte 

Sak 51/15 Forslag til endringer i sammensetning av Regionalt samarbeidsutvalg 

Vedtak: 

Styret i Østre Agder anbefaler forslaget til endringer i sammensetningen i Regionalt 

samarbeidsutvalg. 

Sak 52/15 Status for arbeidet med kommunestrukturreformen 

 Utredningen knyttet til 8 kommuners forelå til møtet. Kommunene redegjorde for 

status for arbeidet i den enkelte kommune. 

 Vedtak: 

 Styret vil for å følge opp intensjonen i reformen om innbyggerdialog gjennomføre 

en innbyggerundersøkelse. Dette bør skje så raskt som det er praktisk mulig. 

Ordfører i Grimstad Hans Antonsen, ordfører Per Kristian Lunden og ordfører 

Sigmund Pedersen bistår sekretariatet under arbeidet med å forberede 

undersøkelsen. Sekretariatet får ansvar for å innhente erfaringer fra undersøkelsen 

som er gjennomført i regi av Knutepunktet og Lindesnesregionen. Styret 

understreker at resultatene må være egnet til å kunne brytes ned til kommunenivå. 

Utkastet til spørsmålsstillinger skal sendes til deltakerkommunene på en kort høring 

før undersøkelsen iverksettes. 

Sak 53/15 Eventuelt 

 Returkraft as 

 Ordfører Einar Halvorsen opplyste at formannskapene i Grimstad og Arendal skulle 

møte ledelsen i selskapet 5.juni 

 Lokalisering av Fylkesmannsembetet for Agder 

 Ordfører Einar Halvorsen opplyste at Arendal kommune har tatt initiativ overfor 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å drøfte hvor det samlede 

embetet bør lokaliseres. 

 



 

 
 

 

 Nytt nasjonal veiselskap 

 Østre Agders sekretariat fikk i oppdrag å kontakte Samferdselsdepartementet med 

sikte på å få informasjon om hvordan arbeidet med lokalisering av dette legges opp. 

   

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   

  

 

 


