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Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 18.november 2011. 
 

Disse møtte: Robert C. Nordli – opposisjonsleder i Arendal bystyre, Per Kristian Lunden – 
ordfører Risør kommune, ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune, ordfører 
Kjetil Torp – Vegårshei kommune, ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, ordfører Jan 
Dukene – Tvedestrand kommune. Ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune hadde 
meldt forfall. Einar Halvorsen – ordfører Arendal kommune hadde meldt forfall og for han 
møtte varaordfører Anders Kylland. 

Fra rådmennene møtte: Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand, Odd Eldrup Olsen – Risør, Harald 
Danielsen – Arendal, Bjarte Nordås – Åmli, Ståle Kongsvik – Vegårshei og Lars Lauvhjell – 
Gjerstad. Willy Hægeland – Froland hadde meldt forfall og for han møtte kommunalsjef 
Svein Setekleiv.  

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund hadde meldt forfall og for han møtte leder av 
opposisjonen i fylkestinget Tellef Inge Mørland. Ass. fylkesrådmann John G. Bergh hadde 
meldt forfall. 

 

Prosjektleder Odd Harald Jakobsen deltok under behandlingen av sak 65/11. 

 

SAKLISTE: 

 

Sak 63/11  Konstituering av styre for Østre Agder  

 

Forslag til vedtak: 

Styreleder Jan Dukene – ordfører i Tvedestrand 

Nestleder    Per Kristian Lunden – ordfører i Risør 

 

Sak 64/11 Godkjenning av referat fra møte 21.oktober 2011  

 

Vedtak: 



Referat fra styremøtet 21.oktober 2011 godkjennes 

 

Sak 65/11 Nasjonale prøver lesing – orientering om resultater 

 

Prosjektleder Odd Harald Jakobsen startete med å oppsummere de foreløpige resultatene fra 
spørreundersøkelsen til skoleledelse, lærere og foresatte om effekter av leseprosjektet. 
Tilbakemeldingen fra FAU kontaktene som representerer foreldrene er forholdsvis god, om 
lag 130. Medregnet det som er kommet fram til 23.november så er vi kommet opp til om lag 
100 lærere og ca 20 av i overkant av 30 skoler. Det ble videre gitt en kort orientering om 
oppnådde resultater i nasjonale leseprøver og engelsk 

 

Presentasjonen som ble benyttet følger referatet. Styret vil bli forelagt en revidert presentasjon 
til styremøtet 16.desember når endelige resultater av undersøkelsen foreligger. 

 

Utfordringen med at mange skoler ikke hadde respondert på undersøkelsen ble drøftet.   

 

Vedtak: 

Prosjektleder får ansvar for å kontakte rådmennene med opplysninger om hvilke skoler som 
ikke har respondert på undersøkelsen slik at disse kan få en påminnelse om at 
kommuneledelsen forventer at den enkelte skole følger opp dette.  

 

Ut over dette tas orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 66/11 Møteplan for styret for Østre Agder 2012 

 

Vedtak: 

Styret vedtar møteplan for 2012 med møter fredager fra kl.12.00-15.30. Lunsj fra kl.11.30. 

27.januar - Arendal, 17.februar - Vegårshei, 23.mars – Gjerstad, 27.april – Tvedestrand, 8.juni 
– sted ikke fastsatt, 24.august – Arendal, 28.september – Risør, 26.oktober – Åmli, 
23.november – ikke fastsatt, 14.desember - Vegårshei. 

 

Sak 67/11 Arbeidet med samhandlingsreformen med vekt på avtaler med sykehuset  

 

På grunn av at prosjektleder Harry Svendsen ikke hadde anledning til å delta, så hadde 
sekretariatslederen en kort gjennomgang som følger referatet. På grunnlag av drøftingen 
tidligere på dagen i rådmannsgruppen av utkastet til samarbeidsavtale mellom Sørlandet 
sykehus HF og kommunene ble spørsmålet om politikernes rolle drøftet. Under drøftelsen av 
avtaleutkastet har Østre Agder ønsket å formalisere slik kontakten uten å få støtte for dette 
verken fra de andre regionrådene eller fra sykehusets ledelse. 

Fra Østre Agders deltaker i forhandlingen om avtaleutkast var rådmennene blitt forelagt et 
forslag som kunne sikre kommunikasjon mellom politisk nivå i kommunene og styret for 
Sørlandet sykehus HF. Rådmennene anbefalte overfor styret i Østre Agder at en fastholder et 
ønske fra vår region inkludert Grimstad om slik kommunikasjon. 



 

Vedtak: 

Styret støtter opp om at utkastet til samarbeidsavtalen bør legge til rette for kommunikasjon 
og dialog mellom kommunene på øverste politiske nivå og styret for Sørlandet sykehus HF.  

 

Sak 68/11 Orientering om igangsatt arbeid med utredning av Friluftsrådet Sør. 

 

Sekretariatslederen orienterte om at ønsket utredningsarbeid er igangsatt. I arbeidet deltar 
Nissedal kommune i tillegg til de tre rådmennene som er utpekt av styret i Østre Agder. Med 
bakgrunn i at Grimstad kommune ikke deltar i utredningen har styret for Friluftsrådet 
enstemmig vedtatt å ikke delta i utredningsarbeidet. Som en konsekvens av dette er 
sekretariatet for Friluftsrådet sør pålagt å avholde seg fra å delta under utredningen. Dette 
innebærer at sekretariatsleder i Østre Agder må forestå utredningen på grunnlag av skriftlig 
materiale som foreligger. I det videre arbeidet med utredningen vil en og bygge på kontakt 
med fagmiljøene for friluftsliv i medlemskommunene. Under drøftingen i styret ble 
spørsmålet om hvordan Froland kommune stiller seg til utredningen drøftet. Det er tidligere 
muntlig i styret blitt sagt at Froland er positiv til utredningen. 

 

Forslag til vedtak: 

Sekretariatet tar kontakt med Froland kommune ved ordfører med sikte på formelt å få avklart 
at de er positive til gjennomføringen av utredningen.  

Ut over dette videreføres det pågående utredningsarbeidet. 

 

Sak 69/11 Aktuelle saker fra den enkelte kommune som ordførerne ønsker å ta opp. 

 

Innmeldt – struktur videregående skoler i østregionen ved  ordfører Kjetil Torp Vegårshei 
kommune 

 

Bakgrunnen for at spørsmålet kom opp er varsel i handlingsprogrammet til Aust-Agder 
fylkeskommunen om at en ønsker å utrede strukturen for videregående skoler i østre del av 
Aust-Agder. 

 

Vedtak:  

Styret for Østre Agder ber om en orientering fra Aust-Agder fylkeskommune om prosessen 
omkring utredning av struktur for videregående skoler i østregionen i planlagt møte 27.januar 
2012. 

 

Sak 70/11 Eventuelt 

 

Interkommunale samarbeidstilak innenfor rammen av Østre Agder 

 



Rådmannen i Arendal opplyste at rammene til drift av interkommunale tiltak var redusert med 
1%. Tidligere avtalte investeringstiltak bl.a. ny brannbil til Risør og planlegging av nytt 
krisesenter er innarbeidet i budsjettforslaget i Arendal kommune.  

Alle valg til styrer og råd interkommunale virksomheter iverksettes som tidligere. Skal det 
gjøres endringer i dette må det bygge på vedtektsendringer. 

 

Eiermøte Agder energi 

Hvilken strategi bør kommunene legge seg på i forhold til framtidig overskuddsnivå? Viktig å 
fastholde at selskapet ikke skal få anledning til å senke forventninger til utbytte og at det 
minimum må holde seg på dagens nivå.  

 

Presentasjoner 

Det ble påpekt at styret tidligere har uttrykt ønske om å få presentasjoner knyttet til framtidig 
strategi og ambisjon for satsning på etter og videreutdanning fra 

• Eureka kompetanse 
• Kompetansesenteret i øst 

Sekretariatet skal forsøke å få til en avtale med virksomhetene for å få en orientering på 
styremøtet 27.januar 2012. 

 

Referent 

 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder 


