
 

 
 

 

 
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

        Arendal 24.september 2014 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 19.september 2014 
på Strandhotell Fevik 

 

Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag 19.september 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 Hans Antonsen - Grimstad 

kommune, ordfører Einar Halvorsen – Arendal kommune og Ordfører Sigmund Pedersen – Froland 

kommune  

Opposisjonsleder Robert Cornels Nordli - Arendal kommune hadde meldt forfall. 

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund i Aust-Agder deltok. 

Fra rådmennene møtte: Odd Eldrup Olsen – Risør, Pål Frydenberg– Tvedestrand, Ole Petter 

Skjævestad – Vegårshei, Christina Ødegård - Åmli, Willy Hægeland – Froland , Harald Danielsen – 

Arendal og Lars Lauvhjell – Gjerstad.  Ass. fylkesrådmann John G. Bergh Aust-Agder fylkeskommune 

møtte.  

Per Kristian Vareide – Grimstad hadde meldt forfall. 

Fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder møtte under behandlingen av sak 64/14. KS møtte også 

under behandling av denne saken med Lars Dahlen. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. I tillegg møtte 

samhandlingskoordinator Harry Svendsen og medisinskfaglig rådgiver Ottar Christiansen ved 

behandlingen av sak 61/14, 62/14 og 63/14. 

SAKSLISTE 

 

Sak 60/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 29.august 2014 



 

 
 

 

  

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 61/14 Legevaktutredning  

Sekretariatsleder gjennomgikk hovedkonklusjoner i utredningen. 

Vedtak: 

Styret anmoder rådmennene om å framlegge et forslag til mandat for organisering 

og oppfølging av konklusjonene i legevaktutredningen og KØH-utredningen med 

saksgrunnlag og forslag til vedtak for videre behandling i bystyrer og 

kommunestyrer. 

Sak 62/14 KØH-utredning  

 Sekretariatsleder gjennomgikk hovedkonklusjoner i utredningen. 

Samordningskoordinator supplerte med noen tilleggsopplysninger. 

Vedtak: 

Jfr   vedtak i sak 61/14 

Sak 63/14 Orientering om ROS-analyse til Utviklingsplan 2030 

Medisinskfaglig rådgiver Ottar Christiansen og Samhandlingskoordinator 

presenterer hovedtrekk i ROS-analysen og analysen for samfunnsmessige 

konsekvenser. De to presentasjonene vedlegges referatet. 

  Vedtak: 

  Styret tar saken til orientering. 

Sak 64/14 Kommunestrukturprosessen – fylkesmannens forventninger og bidrag 

Fylkesmann Øystein Djupedal ga en presentasjon av utfordringer og muligheter 

knyttet til iverksetting av den varslede kommunereformen. Han understreket at 

hver kommune må organisere sitt arbeid omkring reformen og at det påligger hver 

enkelt kommune en utredningsplikt. Fylkesmannen ba kommunene legge et 

langsiktig perspektiv – 25 til 40 år til grunn for sine vurderinger. Kommunene vil få 

et bedre grunnlag for å gjøre sine vurderinger når ekspertutvalget til regjeringen i 

løpet av 2.halvår framlegger sine vurderinger av oppgavefordeling mellom 

kommune, fylkeskommune og stat. Det er grunn til å forvente at kommunene vil bli 

tilført nye oppgaver gjennom dette.  



 

 
 

 

Fylkesmannsembetet går tungt inn kommunereformprosessen og tidligere rådmann 

i Tvedestrand kommune Jarle Bjørn Hanken er tilsatt hos fylkesmannen for å 

gjennomføre prosessen derfra.   

Lars Dahlen fra KS Agder redegjorde for hvordan kommunenes egen 

sammenslutning vil engasjere seg i den pågående kommunereformen. 

Ordførerne i medlemskommunene redegjorde kort for hvordan kommunene 

foreløpig har håndtert kommunereformen. 

Sekretariatet for Østre Agder ble anmodet om å frambringe statistisk informasjon 

som er relevant for kommunenes videre arbeid med reformen. 

Fylkesmannen og representanten for KS varslet at de er åpne for å stille på 

bystyre/kommunestyremøter for å orientere de folkevalgte i kommunene. 

  Vedtak: 

  Styret tar saken til orientering. 

Sak 65/14 Samarbeid og dialog med Grenlandsregionen. 

Rådmann Pål Frydenberg redegjorde for rådmennenes møte med rådmennene i 

Grenlandsregionen. Et møte preget av betydelig interesse for hva som skjer i 

naboregionen. Forslaget som ble framlagt var et felles initiativ overfor styrene fra 

rådmennene i de to regionene. 

Vedtak: 

Styret er enige om at de to regionene har store felles utfordringer knyttet til levekår og 
vekst. 

 
Ordførerne stiller seg derfor positiv til at arrangeres et felles møte for ordførerne og 
rådmennene i de to regionene. 

 
Aktuelle tema på møtet kan være  

 
1. Gjensidig orientering om samarbeidet de to regionene 

 
2.Hva kan vi felles gjøre for å fremme utvikling og vekst i våre regioner med vekt på 

 
- samarbeid om infrastuktursatsing på jernbane og vei. 
- drøfting av strategi knyttet til næringsutvikling, energi, helse, utdanning, mv. 

 
3.Utveksling av informasjon knyttet til kommunestrukturprosessene. 

 
4. For å forberede fellesmøtet oppnevnes det en arbeidsgruppe med en ordfører og en 
rådmann samt sekretariatsleder fra hvert regionsamarbeid. 
Fra Østre Agder oppnevnes ordfører Per Kristian Lunden, rådmann Odd Eldrup Olsen, 
samt sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 
 

 



 

 
 

 

Sak 66/14 Møteplan for Østre Agder for 2015 
   

 
Vedtak: 
Saken utsettes med bakgrunn i at vedlegget i saken ikke var utsendt. 

 

Sak 67/14 Eventuelt  

  Orienteringsmøte i Returkraft 

Styreleder informerte om møtet vedrørende Returkraft som medlemskommunene 

hadde deltatt på tidligere på dagen. 

   

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   

 


