
 

 

 

 

 

 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

        Arendal 28.september 2015 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i 
Grimstad rådhus 

Følgende møtte: 
Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, 
ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, ordfører Hans Antonsen, Grimstad kommune, ordfører 
Einar Halvorsen, Arendal kommune, ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune, ordfører 
Sigmund Pedersen, Froland kommune og  opposisjonsleder Robert C. Nordli, Arendal. 

Ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad kommune hadde forfall og for han møtte 
varaordfører Inger Løite. 

Styreleder Jan Dukene ledet møtet. 

Fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund 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.. 

Rådmann Per Kristian Vareide, Grimstad og ass. fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt 
forfall. Ragnar Holvik møtte som observatør fra Grimstad. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.  Under behandlingen av sak 56/15 deltok Kristin 
Wallevik adm.dir Agderforskning as. Under behandlingen av sak 68/15 deltok Havnesjef Rune 
Hvass ved Arendal Havn. Under behandling av sak 69/15 deltok brannsjef  Dag Svindseth og 
leder av beredskapsavdelingen Hans Henrik Bakke ved ØABV. 

SAKSLISTE: 

 
Sak 56/15 Orientering om utredningen Mekanisk industri på Agder 



 

 

 

 

Kristin Wallevik adm.dir Agderforskning as ga en orientering om utredningen 
Mekanisk industri -Status, utfordringer, forslag til tiltak – og nytte for 

bedriftene som de har avlevert. Presentasjonen følger referatet. 

 Vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

 
Sak 67/15 Godkjenning av referat fra styremøtet 28.august 2015 
   

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 68/15 Orientering om havnedrift og muligheter for samarbeid mellom kommunene  

 Havnesjef Rune Hvass ved Arendal Havn orienterte om samarbeidsmuligheter 
mellom de større havnene og muligheter for bedre samordning av tilbudet ved 
regionens gjestehavner. Presentasjonen følger referatet. 

 Vedtak: 

 Styret ber om å få et utkast til søknad på vegne av Eydehavn havn for at regionen 
Østre Agder skal fremme en felles søknad overfor statlige myndigheter med sikte 
på å få status som stamnetthavn. 

 Risør kommune skal samle representanter fra de fire kommuner som har 
gjestehavner med sikte på å utrede muligheter for styrket samarbeid og 
fellesløsninger mellom disse virksomhetene. 

Sak 69/15 Etablering av felles dykkerbredskap gjennom Østre Agder 

 Vedtak: 

 Østre Agder anmoder Østre Agder interkommunale brannvesen med representant 
for Grimstad brannvesen om å utrede muligheten for å skaffe eksterne bidrag til å 
etablere en felles dykkertjeneste.  

Dersom dette er mulig vil styret i Østre Agder rette en henvendelse til 
kommunestyrer/bystyrer for å avklare om de er villig til å bidra med driftsmidler 
for å kunne etablere felles dykkertjeneste. 

Sak 70/15 Bidrag til utredning av Grønne datasentre på Agder 

  Vedtak: 

 Styret stiller kr.30.000 til rådighet for forprosjektet i regi av fylkeskommunene.  



 

 

 

 

Det er en forutsetning for tilskuddet at Østre Agder er representert i 
styringsgruppen for prosjektet. Når det er avklart at regionene blir representert så 
får leder av rådmannsutvalget fullmakt til å oppnevne denne personen. 

Sak 71/15 Utredning av felles psykiatritilbud gjennom Østre Agder 

 Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til at det skal gjennomføres en utredning i regi av Østre 
Agder med sikte på å klarlegge om det skal etableres et interkommunalt tilbud til 
pasienter med psykiske lidelser, eventuelt i kombinasjon med problemer med rus. 
Før utredningen igangsettes skal spørsmålet om finansiering legges fram for styret 
til avgjørelse.  

Sak 72/15 Inngåelse av avtale om leasing av bil til bruk i Ambulant KØH 

 Vedtak: 

 Styret gir sekretariatet i Østre Agder fullmakt til å lease en bil til bruk i Ambulant 
KØH. En skal ved anskaffelsen vurdere om det er hensiktsmessig å anskaffe en 
hybridbil. 

Sak 73/15 Møteplan for styremøter i Østre Agder 2016 

 Vedtak: 

 Styret vedtar forslag til møteplan. 

Sak 74/15 Evaluering av Østre Agder. 

 Vedtak: 

Styret for Østre Agder vil gjennomføre en todelt prosess med grunnlag i det 
utredningsmaterialet som foreligger. Det innebærer en grundig drøfting i regi av 
styret for hvilke mål, visjoner og strategier som skal ligge til grunn for et 
framtidig interkommunalt samarbeid gjennom Østre Agder. Når dette grunnlaget 
foreligger vil en gå videre med utarbeidelse av en utviklingsplan for samarbeidet 
eventuell med ekstern bistand.  

Med bakgrunn i den pågående kommunestrukturreformen finner styret det 
hensiktsmessig foreløpig å stille disse prosessene i bero. Styret vil igangsette 
prosessen når en mener at nødvendige avklaringer i forhold til 
kommunereformprosessen foreligger.   

Styret vedtar økonomi reglementet for Østre Agder. 

 

 



 

 

 

 

Sak 75/15 Kommereformprosess – initiativ gjennom Østre Agder  

 Vedtak: 

 Styret stiller inntil kr.100.000 til rådighet for frikjøp av medarbeidere i Risør 
kommune for gjennomføring av utredning av 6 sekskommunealternativet. 

 Styret legger til grunn at en vil følge det opplegg som foreslås fra arbeidsgruppen 
av de seks rådmennene. 

Det tas inn et nytt punkt i mandatet:  
- Intensjonen er å sikre god demokratisk forankring av den prosess som 

igangsettes. 

Sak 76/15 Oppstart evaluering KØH 

 Vedtak: 

 Styret godkjenner at evalueringen av KØH starter opp og at 
samhandlingskoordinator kan hente inn bistand fra Agenda Kaupang innenfor en 
ramme på 100 timer. 

Sak 77/15 Eventuelt 

 Møtekollisjon 6.november 

 Vedtak: 

 Styremøtet flyttes til 13.november. 

 Felles næringsmedarbeider for Østre Agder 

 Med grunnlag i at det foreligger tilsagn fra Kommunal – og 
moderniseringsdepartementet om statlige bidrag fra by- og regionprogrammet har 
Østre Agder lyst ut et engasjement som næringsmedarbeider for en periode på 2,5 
år. Det er mottatt søknader til engasjementet og det vil bli foretatt intervjuer i uke 
40. Engasjementet vil bli knyttet til sekretariatet. 

 Etablering av fengsel på Blakstadheia 

 Froland kommune ved ordfører opplyste at de har reist spørsmålet om opplæring 
av nye medarbeidere til fengsel for Agder på Blakstadheia og i Mandal. UiA er 
involvert i arbeidet med å avklare om det er behov for et særskilt tilbud knyttet til 
denne styrkingen av fengselstilbudet. 

 Oppfølging av nyfødttilbudet ved Sørlandet sykehus HF i Arendal 

 Arendal kommune ved ordfører anmodet om et styrket samarbeid med Østre 
Agder i forhold oppfølgingen av nyfødttilbudet. Kommunen ba om å få benytte 



 

 

 

 

Østre Agder samhandlingskoordinator i arbeidet. Dette var det ingen 
motforestillinger til. 

  

  

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   

 

 

 


