Til
Styremedlemmer mfl i Østre Agder
Arendal 16.nov 2015

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.november 2015 på
Brokelandsheia.
Følgende møtte:
Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører Per Kristian Lunden, Risør
kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad
kommune, ordfører Robert C. Nordli, Arendal kommune, ordfører Kirsten Helen Myren,
Vegårshei kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland kommune og opposisjonsleder
Anders Kylland, Arendal.
Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører Margit
Smeland.
Styreleder Jan Dukene ledet konstitueringen. Nyvalgt styreleder Per Kristian Lunden ledet
møtet.
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland hadde meldt forfall og for han møtte fylkesvaraordfører
Jon Olav Strand.
Fra rådmennene møtte: Pål Frydenberg, Tvedestrand, Christina Ødegård, Åmli, Trond
Aslaksen, Risør, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Willy Hægeland, Froland, Torill Neset,
Gjerstad og Harald Danielsen, Arendal. Ass. fylkesrådmann John G. Bergh deltok fra AustAgder fylkeskommune.
Rådmann Per Kristian Vareide, Grimstad hadde meldt forfall. Ragnar Holvik møtte som
observatør fra Grimstad.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. Under behandlingen av sak 80/15 deltok Joakim
Wold Nylen fra TNS Gallup. Under behandlingen av sak 81/15 deltok Kommuneplanlegger
Sigrid Hellerdal Gartha, spesialrådgiver Jarle Bjørn Hanken fra Fylkesmannen i Aust-Agder,
forsker Kjetil Lie fra Telemarksforskning.

SAKSLISTE:
Sak 78/15

Konstituering av styret for Østre Agder 2015-2019.
Vedtak:
Til leder velges Per Kristian Lunden
Til nestleder velges ordfører Kirsten Helen Myren
Som utsending til PSG for Regionplan Agder velges: Per Kristian Lunden

Sak 79/15

Godkjenning av referat fra styremøtet 18.september 2015
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 80/15

Presentasjon av resultatene fra Østre Agders undersøkelse av
innbyggerundersøkelse vedrørende endret kommunestruktur.
Prosjektleder Joakim Wold Nylen fra TNS gallup la fram resultatene fra
innbyggerundersøkelsen som er tilgjengelig på nett.
Vedtak:
Styret tar undersøkelsen til orientering. Styret anmoder medlemskommunene
om å gjøre resultatene kjent blant sine folkevalgte og medarbeidere som
arbeider med kommunereformen. Styret ber om at rapporten legges ut på
Østre Agders nettsider. Det skal trykke opp et mindre opplag som skal
benyttes i det videre arbeidet med kommunereformen.

Sak 81/15

Kommunereformen – status for utredning av 6-kommunersalternativet
Utredningen ble presentert av kommuneplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe i
Risør kommune, Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken hos Fylkesmannen i
Aust-Agder og forsker Kjetil Lie ved Telemarksforskning.
Utredningene er tilgjengelig på nett .
Presentasjonen til Kjetil Lie vedlegges referatet.
Vedtak:
Styret i Østre Agder vedtar å arrangere felles formannskapsmøte i løpet av
januar 2016.
Fram til dette møtet utreder rådmennene videre på flere alternativ enn 6
kommunersalternativet.

Sak 82/15

Status for arbeidet med KVU Vestfoldbanen - Sørlandsbanen
Prosjektleder for KVU Grenlandsbanen Jarle J. Vaage fra Jernbaneverket ga
en presentasjon av det pågående arbeidet og foreliggende konklusjoner.
Presentasjonen vedlegges referatet.
Vedtak:
Styret tar status for arbeidet med KVU Vestfoldbanen – Sørlandsbanen til
orientering. Østre Agder må aktivt påvirke prosessen for å realisere
sammenkoblingen da det vil være svært viktig infrastruktur tiltak for regionen
og at det vil kunne bli av stor sysselsettingsverdi.

Sak 83/15

Etablering av sykehusutvalg i Østre Agder
Vedtak:
Styret for Østre Agder – samarbeidet vil i inneværende valgperiode ha
særskilt oppmerksomhet på den videre utviklingen av SSHF med spesielt
fokus på sykehuset i Arendal (SSA). Hvorvidt styret trenger å knyttet til seg
ekstern kompetanse vurderes løpende.

Sak 84/15

Forslag til høringsuttalelse til Strategisk næringsplan for Froland
Det ble i møtet lagt fram en alternativ uttalelse fra ordfører Kjetil Glimsdal i
Grimstad kommune
Vedtak med 6 for forslaget fra ordfører Kjetil Glimsdal mot 3
stemmer(mindretallet stemte for sekretariatets forslag):
Styret vedtar høringsuttalelse til Strategisk næringsplan for Froland.
Høringsuttalelsen følger referatet og oversendes Froland kommune.

Sak 85/15

Oppnevning av varamedlem til Østre Agder medlem i OSS
Vedtak:
Rådmann Trond Aslaksen ble valgt som vararepresentant til OSS.

Sak 86/15

Eventuelt
Lokalisering av 110-sentral og 112-sentral
Rådmann Harald Danielsen orienterte om usikkerhet som er oppstått i forhold
til framtidig lokalisering av 110 og 112-sentral etter statlige signaler om at

slike sentraler skal ligge lokalisert nær de nye politidistriktene. Etablering av
ny signal i Kristiansand kan medføre betydelige etableringskostnader for de
deltakende kommuner på Agder. Dette vil representere store ekstrautgifter i
forhold til at ny sentral med alle nødvendige funksjoner er etablert i Arendal
med enighet i landsdelen om at denne skulle legges til Arendal.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Sak 87/15

Uttalelse til lokalisering av framtidig administrasjon for nytt fengsel for
Agder.
Vedtak:
Styret slutter seg til forslaget til uttalelse til Justis- og
beredskapsdepartementet.
Uttalelsen oversendes Justis- og Beredskapsdepartementet.

Sak 88/15

Uttalelse til Forsvarssjefen faglige råd knyttet til nedbygging av HV i
landet generelt og spesielt sterkt sør for Trøndelag, samt forslaget om å
legge ned Luftforsvarets skolesenter ved Kjevik.
Vedtak:
Styret slutter seg til forslag til uttalelse og oversender denne til
Forsvarsdepartementet.

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

Trykt vedlegg
-

Uttalelse Strategisk næringsplan Froland
Uttalelse til lokalisering av administrasjon for nytt fengsel på Sørlandet
Uttalelse til Forsvarssjefens fagmilitære anbefalinger

Vedtatt uttalelse Sak 84/15 Strategisk næringsplan 2016-2019 – Froland kommune
(høringsutkast 16.10.2015)
I høringsutkast til Strategisk næringsplan for Froland kommune 2016-2019 foreslås det at
Froland knytter seg tettere til næringssamarbeidet i Østre Agder. Det stiller styret i Østre
Agder seg positiv til.
Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 er vedtatt av kommunestyrene i Arendal,
Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Froland kommune valgte å ikke delta i
utarbeidelsen av planen og har av den grunn ikke behandlet planforslaget.
I høringsutkastets kapittel 5, om Frolands nåværende og framtidige rolle i næringssektoren i
Østre Agder-samarbeidet, foreslås følgende mål og strategier:
Mål:
Oppnå rettmessig innflytelse i næringsutviklingssamarbeidet i Østre Agder-samarbeidet
Strategier:





Ta opp i Østre Agder-samarbeidets organer at Froland kommune ønsker å tre inn i
det regionale næringsutviklingssamarbeidet i Østre Agder
Erkjenne at Froland vil legge Strategisk næringsplan for Østre Agder til grunn som
kilde til kommunens egen strategiske næringsplan
Delta i de prosesser som er satt i gang mht. fusjon av de to regionale
næringsfondene og utvidelse av Etablerersenteret IKS og påse at alle formaliteter i
et interkommunalt samarbeid blir fulgt.
Delta i de månedlige næringsmedarbeidermøtene i Østre Agder

Styret i Østre Agder mener Froland kommune er en naturlig del av bo- og arbeidsmarkedet i
Østre Agder og ser Froland kommune som en naturlig del av næringssamarbeidet i denne
regionen. Det er allerede etablert et godt samarbeid med Froland kommune i forhold til
Etablerersenteret IKS og felles regionalt næringsfond for kommunene Froland, Arendal og
Grimstad.
Østre Agder legger store egne ressurser inn i oppfølgingen av Strategisk næringsplan
gjennom bruk av kontingentmidler og ved bruk av betydelige statlige tilskudd gjennom
byregionprogrammet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det gir samarbeidet
mulighet for å ha en felles medarbeider til å iverksette den felles satsningen i perioden fra
nyttår 2015/2016 til sommer 2018.
Styret håper at denne satsningen vil bidra til positive resultat for alle medlemskommuner i
samarbeidet.
Styret i Østre Agder vil understreke at Froland er velkommen til å delta i
næringssamarbeidet dersom kommunen finner det hensiktsmessig.

Vedtatt uttalelse sak 87/15
UTTALELSE OM NYTT FENGSEL I FROLAND OG LOKALISERINGEN AV
ADMINISTRASJONEN FOR NYTT FENGSEL FOR AGDER.
Østre Agder – kommunene ser med forventning fram til etableringen av nytt fengsel Froland
og mange nye arbeidsplasser i en region med stigende arbeidsledighet.
Vi merket oss at Departementer i vedtaket omtalte at fengselsadministrasjonen for de nye
fengslene i Mandal, Froland og Evje skal legges til fengselet i Froland. Vi forutsetter at det
ikke er skjedd noen endring i intensjonene i departementet i forhold til dette. Vi vil
understreke viktigheten av at de arbeidsplassene som nå tilligger fengselet i Arendal
innenfor administrasjon og ledelse, videreføres og utvides i takt med behovet når
soningskapasiteten økes.

Vedtatt uttalelse sak 88/15
Forsvaret har systematisk bygget ned sin tilstedeværelse i landsdelen Sørlandet og
forsvarssjefens fagmilitære råd forsterker dette.
Styret for Østre Agder merker seg at forsvarsledelsen nå vil fjerne den siste større
forsvarsinstitusjonen på Sørlandet ved å legge ned Luftforsvarets skolesenter på Kjevik.
Østre Agder stiller seg bak Kristiansand og landsdelens samlede protest mot dette som vi
mener at sterkt bidrar til inntrykket av at det norsk forsvar forlater en hel landsdel. En
fjerning av skolesenteret vil flytte et viktig kompetansesenter ut av landsdelen og gi et
uheldig signal for statlig satsing på kompetanse på Sørlandet.
Styret merker seg at forsvarsledelsen på nytt ønsker å nedbygge av Heimevernet. Styret
slutter seg fullt ut til synspunktene som framkommer i brevet fra Distriktsrådet i
Heimeverndistrikt 08. Styret i Østre Agder som er sammensatt av ordførere i de åtte
kommunene Arendal, Gjerstad, Grimstad, Froland, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli
er sterkt uenig i de prioriteringer som gjøres av forsvarsledelsen. En nedbygging av den
”rimelige” delen av forsvaret som HV utgjør oppfattes som merkelig i en situasjon der
verdenssituasjonen preges av økende uforutsigbarhet. Vi vil hevde at tilstedeværelse i alle
deler av landet har fått økende viktighet. HV er en rasjonell og effektiv måte å skape lokal
tilstedeværelse med mannskaper med stor lokalkunnskap og et omfattende lokalt
kontaktnett.
I tillegg til sikkerhetspolitiske rolle er forsvaret en sentral organisasjon under ivaretakelse av
nasjonens samfunnssikkerhet. I store nasjonale krisesituasjoner er forsvaret av uvurderlig
viktighet for å kunne bistå innbyggerne, lokalforvaltning og regionale statlige myndigheter.
HV er en kjerneressurs for å bistå under de aller mest krevende situasjoner. Styret mener det
er helt uforsvarlig å nedbygge mannskapsressursen i HV. Situasjonen tilsier det motsatte.
Oppbygging av økt HV-styrke i Nord-Norge uten reduksjon i mannskapsstyrken i andre
deler av landet.

