
 

 
 

 

 
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

        Arendal 22.oktober 2014 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 16.oktober 2014 på 
Strandhotell Fevik 

 

Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag 16.oktober 2014 på Strand hotell Fevik. 

Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune, ordfører Kjetil Torp – Vegårshei 

kommune, Ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad 

kommune, ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune, ordfører Einar Halvorsen – Arendal 

kommune, Ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune og opposisjonsleder Robert Cornels 

Nordli - Arendal kommune . Ordfører Hans Antonsen - Grimstad kommune deltok på møtet fra sak 

72/14 

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund i Aust-Agder var forhindret og for han møtte 

fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand. 

Fra rådmennene møtte: Pål Frydenberg– Tvedestrand, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Per 

Kristian Vareide – Grimstad , Harald Danielsen – Arendal og Lars Lauvhjell – Gjerstad.  Ass. 

fylkesrådmann John G. Bergh Aust-Agder fylkeskommune hadde meldt forfall. 

Christina Ødegård - Åmli, Willy Hægeland – Froland og Odd Eldrup Olsen – Risør hadde meldt 

forfall. 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen og medisinskfaglig rådgiver Ottar Christiansen møtte 

under behandlingen av sak 72/14.  

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

SAKSLISTE 

 

Sak 68/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 19.september 2014 

   



 

 
 

 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 69/14 Administrativ workshop på Eikely vedrørendedatagrunnlag for 

kommunestrukturreformen 

Vedtak: 

Styret er opptatt av at denne fagsamlingen skal bidra til å ivareta den enkelte 

kommunes faktabehov knyttet til utredningsplikten de er pålagt av Stortinget. 

Styret legger til grunn at samlingen er en frivillig samling der de kommuner som 

mener å kunne ha nytte av samlingen deltar. 

 
Sak 70/14 Møteplan for Østre Agder for 2015 
   

Vedtak: 
Foreslått møte planlagt til 12.juni flyttes til 5.juni, eventuell studiereise flyttes 
tilsvarende (3.juni-5.juni). 
Styret godkjenner ut over dette forslaget til møteplan for 2015. Junimøtet tar en stilling 
til når sak vedrørende studiebesøk til EU/Brussel er behandlet. 
 

Sak 71/14 Felles deltakelse på Europeisk emigrasjonsmesse 

 Vedlagt følger informasjon om messen og orientering om påmelding. 

  Vedtak: 

  Styret tar saken til orientering 

 

Sak 72/14 Grunnlag for høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 for Sørlandet sykehus HF 

Vedtak: 

Styret berømmer kvaliteten på det foreliggende arbeidet. 

Styret anbefaler at grunnlaget for høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 legges til 

grunn for saker til kommunestyrer/bystyrer i medlemskommunene. I tillegg ønsker 

en at den demografiske framskrivningen i presentasjonen til høringsuttalelsen 

innarbeides i høringsuttalelsen. 

 

 

 



 

 
 

 

Sak 73/14 Eventuelt. 

  Kommunestrukturreformen 

  Vedtak: 

Styret ønsker at kommunestrukturreformen skal være tema på hvert styremøte 

framover. 

Styret ber sekretariatet om å innhente vedtak knyttet til kommunestruktureformen 

fra alle medlemskommuner. 

Styret anmoder at det på nettsidene til Østre Agder opprettes en fast side der 

informasjon fra medlemskommunene publiseres. 

  Oppfølging av fengselslokalisering på Blakstadheia 

Froland kommune ved ordfører orienterte om at det skulle være et 

informasjonsmøte vedrørende framtidig fengsel i Kristiansand 20.oktober kl.11. 

Deltakere er lokaliseringsalternativ for fengsel på Agder og stortingsrepresentanter 

fra Høyre i Justiskomiteen. 

Det ble avklart at i tillegg til delegasjonen fra Froland stiller leder Jan Dukene, 

nestleder Per Kristian Lunden og styremedlem Einar Halvorsen fra Østre Agder. 

Organisatoriske endringer for Østre Agder i Arendal kommune 

Rådmann Harald Danielsen og sekretariatsleder orienterte om en planlagt 

organisatorisk endring for Østre Agder. Endringen innebærer at Østre Agder skilles 

ut fra rådmannens stab og vil videreføres som en egen enhet. Intensjonen fra 

Arendal sin side er å ivareta et klart skille i oppgaveløsning på oppgaver som løses 

intekommunalt. Brann, legevakt, krisesenter videreføres som selvstendige enheter. 

Sekretariat, samhandlingsreform, ehelseprosjekt, KØH, felles næringssatsning og 

felles veilys inngår i den nye enheten.  

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   

 


