
 

 
 

 

 
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

        Arendal 21.januar 2014 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 17.januar 2014 i 
Grimstad kommune 

 

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

kommune, ordfører Hans Antonsen - Grimstad kommune, Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – 

Gjerstad kommune, ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune, Ordfører Einar Halvorsen – 

Arendal kommune og opposisjonsleder Robert Cornels Nordli - Arendal kommune.  

Ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune ble forhindret på grunn av været. Ordfører Reidar 

Saga – Åmli kommune hadde meldt forfall, og vararepresentant var forhindret.  

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

Olav Strand. 

Fra rådmennene møtte: Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Bjarte Nordås - Åmli, Per Kristian 

Vareide - Grimstad, Pål Frydenberg– Tvedestrand, Willy Hægeland – Froland og Harald Danielsen – 

Arendal.  

Lars Lauvhjell – Gjerstad hadde meldt forfall.  Odd Eldrup Olsen – Risør hadde meldt forfall og for 

han møtte kommunalsjef Nils Martin Andersen 

Ass. fylkesrådmann John G. Bergh Aust-Agder fylkeskommune møtte. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. Samhandlingskoordinator Harry Svendsen og 

kommuneoverlege Ottar Kristiansen fra Risør deltok under behandlingen av sak 7/14, 8/14 og 9/14, 

samt under eventuelt ved behandlingen av erfaringene med kontaktmøtet med Sørlandet sykehus 

HF. Kjell Sjursen  deltok under sak 10/14  Eventuelt - Arendalskonferansen  . 

 

SAKSLISTE 

 

Sak 01/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 22.november 2013 



 

 
 

 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 02/14 Status for arbeidet med ny E18 Arendal – Tvedestrand 

Aust-Agder fylkeskommune ved ass. Fylkesrådmann John G. Bergh oppsummerte 

status etter statsrådsbesøk og statsbudsjett. Det ble opplyst at det avholdes møte 

med statssekretær Bård Hoksrød vedrørende E18 i Oslo 3.februar. Fylkesordfører 

Bjørgulv S. Lund leder delegasjonen til dette møtet. 

Vedtak: 

Styret for Østre Agder er opptatt av å bidra til sterkt fokus lokalt og nasjonalt på 

realiseringen av den viktige stamveiparsellen E18 fra Arendal til Tvedestrand. Derfor 

vil en peke på at stopp i den igangsatte planprosessen med tilhørende grunnerverv 

vesentlig vil kunne komme til å fordyre og forsinke et prosjekt med høy nasjonal 

prioritet. I det videre arbeidet ønsker regionen å samarbeide tett med regionens 

stortingsrepresentanter, næringslivet og andre med påvirkningsmuligheter for å 

skape framdrift i realiseringen av ny E18 på denne strekningen. 

Sak 03/14 Orientering fra Grimstad kommune om satsninger i kommuneplanen med stor 

verdi for det regionale samarbeidet herunder UiA, internasjonalt næringsliv med 

mer. 

  
Ordfører Hans Antonsen presenterte Grimstads satsninger og ambisjoner slik de 
uttrykkes i kommunens plan. Presentasjonen følger referatet 
 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 

Sak 04/14 Utviklingstrekk i næringsliv og i arbeidsmarkedet  
NAV Aust-Agder v/regiondirektør Hilde Høynes og avdelingsdirektør Øyvind 
Svendsen presenterte de oppfordringer de forventer at vi står overfor framover. De 
pekte på betydelig økt ledighet. Samtidig har regionen samlet hatt vekst i 
sysselsettingen.  Vedlagt referatet følger presentasjonen som ble benyttet. 

 

 Vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 

Sak.05/14 Oppsummering av kontaktmøte med Justisdepartementet vedrørende etablering 

av nytt fengsel på Agder. 

 Styreleder ga en orientering om status etter møtet med statssekretæren i Justis- og 

Beredskapsdepartementet 10. januar 2014. Møtet ble oppfattet som positivt. Det 

var bred deltakelse fra politisk ledelse i regionen og nyttig med deltakelse fra 



 

 
 

 

utbyggerne som kunne svare bekreftende på at det ligger til rette for å gjennomføre 

utbygging som et OPS-prosjekt. Det oppleves som en styrke at Østre Agder står 

samlet bak ønsket om lokalisering av nytt fengsel for Agder til Blakstadheia. 

 Vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 

Sak 06/14 Østre Agders kommunereform seminar – tid, sted og innspill til program 

Sekretariatet opplyste at statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har gitt tilbakemelding om at han har anledning til å 
delta på følgende datoer: 3.april, 7.april og 10.april. Disse datoene er også åpne for 
Frode Lindtvedt fra KS og Andreas Hompland. I denne fase ønsker styret at fokus 
skal være på å avklare forutsetninger for framtidig kommunestruktur. Det ble 
foreslått at en innfallsvinkel til seminaret kan være – Hvis kommunesammenslåing 
er svaret, hva er da spørsmålet! 
 

Vedtak: 

Østre Agders kommunereformseminar gjennomføres 3.april 2014. 

Målgruppe for seminaret er formannskap i medlemskommuner samt andre parti i 

kommunestyret/bystyret som ikke er representert i formannskapet. Fylkesutvalget 

inviteres til å delta. 

Styret slutter seg til forslagene til program fra rådmennene og sekretariatet og gir 

sekretariatet fullmakt til å utarbeide invitasjon og program for seminaret.  

Seminaret legges til Vegarheim i Vegårshei kommune. 

Sak 07/14 Status arbeidet med speilmelding til Utviklingsplan 2030 

  Samhandlingskoordinator Harry Svendsen oppsummerte status for arbeidet. 

 Vedtak:  
Styret tar saken til orientering og ber sekretariatet om å utarbeide grunnlag for 

høringsuttale til forslag til utviklingsplan 2030 når dette foreligger fra Sørlandet 

sykehus HF med grunnlag i speilmeldingen. Dette skal kunne danne grunnlag for 

uttalelse fra medlemskommunen i Østre Agder. 

Sak 08/14 Status KØH-prosjekt  

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen oppsumerte status for KØH som er 
etablert ved Myratunet og for utredningsarbeid for videre utvikling av KØH tilbudet. 
 
Vedtak: 
Styret ber sekretariatet om så snart som mulig avklare forutsetninger for at 
Sørlandet sykehus HF skal bidra til å dekke sin andel av utgiftene til virksomheten i 
2014. Det er med bekymring styret registrerer at de økonomiske premissene for 
KØH-tilbudet ønskes endret fra sykehusets side ved at økonomiske bidrag til 
tilbudet direkte knyttes til reduksjon i innleggelsesraten ved sykehuset. En slik 



 

 
 

 

effekt av KØH-tilbudet kan være vanskelig å måle og mange ulike faktorer påvirker 
omfanget på innleggelser. Herunder sykehusets egen praksis. 

 
Sak 09/14 Status E-helse – digitalt nattilsyn  

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen presenterte status for arbeidet med 
prosjektet.  
 
Vedtak: 
Styret for Østre Agder gir sekretariatet fullmakt til å inngå kontrakt for leveranser 
av utstyr innenfor en kostnadsramme på 1,6 mill.kr. Kostnaden dekkes av avsatt 
statstilskudd fra 2013. 

 

Sak 10/14 Eventuelt 

 

  Påminnelse om frist for påmelding til Arendalskonferansen 

Kjell Sjursen ga en orientering om program og påmelding til Arendalskonferansen 

2014 som gjennomføres 17. og 18.juni. Påmelding kan skje fra 4.februar 2014. Siste 

år ble konferansen fulltegnet i løpet av 72 timer. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

  Vurdering av dagskonferanse med Sørlandet sykehus HF 

Det var kommet reaksjoner fra sykehuset i forhold til at de ønsket dialog med 

Østre Agder om tidspunkt for møtet. Det ble en diskusjon i forhold til å spisse 

den politiske deltakelsen fra kommunene med sikte på å oppnå bedre 

oppslutning fra styret ved sykehuset.  

Vedtak: 

Rådmann Per Kristian Vareide og samhandlingskoordinator Harry Svendsen 

fikk i oppdrag å utarbeidet et forslag til opplegg for kontaktmøtet i 2014 og å 

avklare dato for samlingen med Sørlandet sykehus HF. 

Oppfølging av stedsvalg for lokalisering av 110-sentral 

Ordfører Jan Dukene reiste spørsmålet med bakgrunn i at det er mottatt klare 

signaler i forhold til at Telemark jobber sterkt politisk for å endre innstillingen 

fra Direktoratet for sivil beredskap om å lokalisere 110-sentral for Agder og 

Telemark til Arendal. Han ba om at det skulle vurderes å sende en tilsvarende 

delegasjon til Justis- og beredskapsdepartementet som Østre Agder gjorde i 

forbindelse med lokalisering av fengsel til Agder. 

Vedtak: 



 

 
 

 

Styreleder og sekretariatsleder får ansvar for å avklare om det er 

hensiktsmessig å sende en delegasjon til departementet for å redegjøre for 

lokaliseringsalternativet for 110-sentralen knyttet til brannstasjonen på Stoa i 

Arendal. 

  Nasjonal transportplan - jernbane 

Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand reiste spørsmålet om økt innsats fra vår 

region i forhold til å aktualisere ønsket om sammenkobling av Vestfoldbanen og 

Sørlandsbanen. 

Vedtak: 

Styret ber om at saken tas opp til drøfting på styremøtet 21.februar 2014. 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   

 

Kopi: Samhandlingskoordinator Harry Svendsen 


