
  Østre Agder 
Interkommunalt samarbeid for 
kommunene Arendal, Froland, 

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, 
Vegårshei og Åmli 

 

Til: Styremedlemmer i Østre Agder 

       Rådmenn i Østre Agder 

       Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann 

 

 Arendal 17.des. 2012  

 

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 14.des. kl.12-14.15 i kommunehuset på 
Vegårshei. 

 

Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune. ordfører Kjetil Torp – 
Vegårshei kommune, ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, opposisjonsleder Robert C. 
Nordli – Arendal kommune, Ordfører Einar Halvorsen – Arendal og ordfører Per Kristian 
Lunden – Risør kommune. Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune hadde 
forfall og for han møtte varaordfører Inger Løite. Ordfører Sigmund Pedersen – Froland 
kommune hadde meldt forfall, men varaordfører kunne ikke møte fordi det kolliderte med 
budsjettmøtet i kommunestyret. 

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund hadde meldt forfall og for han møtte 
fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand. 

Fra rådmennene møtte: Lars Lauvhjell – Gjerstad, Pål Frydenberg– Tvedestrand, Ole Petter 
Skjævestad – Vegårshei, Odd Eldrup Olsen – Risør, Bjarte Nordås - Åmli og Harald 
Danielsen – Arendal og. ass. fylkesrådmann John G. Bergh. 

Willy Hægeland – Froland hadde forfall og for han møtte Skolesjef Rune Kvikshaug Taule 
under sak 72/12  

Sekretær var Ole Jørgen Etholm. 

 

Sakliste: 

 

71/12 Referat fra styremøtet 23.november 2012.  

  

 Vedtak: 

 Referatet godkjennes. 

 

72/12 Skoleresultater i Østre Agder 

Utdanningsdirektør Karen Junker gjennomgikk skoleresultater i Østre Agder med 
hovedvekt påutviklingstrekk.  

 



 Vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

73/12 Næringssamarbeid for kommunene Åmli, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. 

  

 Vedtak: 

 Styret for Østre Agder støtter intensjonen bak utvidet næringssamarbeid for 
Østregionen.  

 

 Styret vil oppfordre til at Froland kommune og Arendal kommune blir gitt anledning 
til å delta på det planlagte møtet 18.januar på Risør rådhus. 

 

74/12 Videre vurdering knyttet til løsning av fellesoppgaver gjennom interkommunale 
løsninger 

 Rådmann Harald Danielsen ga en orientering om bakgrunnen for at saken. Den er 
kommet opp som en del av Arendals budsjett- og handlingsprogramprosess der en  
vurderer forutsetningene for løsning av flere oppgaver interkommunalt for å oppnå 
reduserte kostnader. Foreløpig ser en spesielt på lønn og regnskap. Grimstad 
kommune har gitt signaler om at kan være aktuelt for dem å delta i et slikt samarbeid. 

  

 Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

75/12 Felles skjønnsmiddelsøknader fra Østre Agder  

 Sekretæren redegjorde for at det foreligger godkjenning av et bidrag på kr.250.000 
knyttet til etablering av felles barnevernstjeneste for kommunene i Øst. Med 
bakgrunn i vedtaket i Arendal bystyre knyttet til initiativet fra Risør kommune, samt 
et positivt vedtak i Gjerstad er det grunnlag for å vurdere å fremme en søknad 
vedrørende dette utreningsarbeidet. 

 

 Vedtak: 

 Risør kommune påtar seg å forberede en søknad til skjønnsmidlene vedrørende 
denne utredningen på vegne av Østre Agder. 

 

76/12 Befaring av prosjekt på Vegårshei 

 Styret deltok på en befaring av Mauråsen. 

 

77/12 Eventuelt 

 

 Oppfølging av innspill vedrørende nytt fengsel 

 

 Vedtak: 



 Sekretariatet får i oppgave å kontakte Justis- og beredskapsdepartementet for å 
anmode om et møte vedrørende plassering av framtidig fengsel. 

 

 Endring av fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder 

 Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand redegjorde for reaksjonene på møtet i 
Knutepunkt Sørlandet etter avgjørelsen i Stortinget om å ikke gjøre endringer på det 
nåværende tidspunkt. Inntrykket er at de aktuelle kommunene vil ta avgjørelsen til 
etterretning. Fylkeskommunen tar et initiativ overfor samtlige kommuner for å bidra 
til godt samarbeidsklima. 

 

For styreleder Jan Dukene 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder 

 


