
 

 
 

 

 
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

        Arendal 24.mars 2014 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 21.mars 2014 i 
Tvedestrand kommunehus 

 

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

kommune, Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune, Ordfører Sigmund Pedersen – 

Froland kommune, ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune, Ordfører Hans Antonsen - 

Grimstad kommune , Ordfører Reidar Saga – Åmli kommune,  . Ordfører Einar Halvorsen – Arendal 

kommune og opposisjonsleder Robert Cornels Nordli - Arendal kommune.  

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund hadde meldt forfall og for han møtte medlem av 

fylkesutvalget Tellef Inge Mørland. 

Fra rådmennene møtte: Eldrup Olsen – Risør, Bjarte Nordås - Åmli, Per Kristian Vareide – Grimstad 

og Lars Lauvhjell – Gjerstad.  

Ole Petter Skjævestad – Vegårshei hadde meldt forfall og for han møtte Anne-Grete Glemming. Pål 

Frydenberg– Tvedestrand hadde meldt forfall og for han møtte Øyvind Johannesen. Willy Hægeland 

– Froland og Harald Danielsen – Arendal møtte ikke. 

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

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.  

 

SAKSLISTE 

 

Sak 19/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 13.februar 2014 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 



 

 
 

 

Sak 20/14 Orientering om framdrift i utbygging av nye lokaler for Østre Agder Krisesenter 

Enhetsleder Tove Jansen orienterte om utbyggingsprosjektet og oppdaterte styret 

om virksomheten ved Østre Agder krisesenter. 

Vedtak: 

Styret for Østre Agder tar saken til orientering.  

Sak 21/14 Fondsoversikt for Østre Agder pr.01.01.2014 

  
Vedtak: 
Styret tar oversikten til etterretning  

 

Sak 22/14 Drøftingsmøte vedrørende Strategisk næringsplan 

 
Vedtak: 
Styret inviterer arbeidsgruppen for strategisk næringsplan til arbeidsmøte på Hove 
leirsenter – spisebrakka fredag 9.mai kl.09-12. Møtet avsluttes med lunsj. 

 
Sak 23/14 Oppfølging av prosjektet ehelse og velferdsteknologi.  
 

 Vedtak: 
Styret utvidere prosjektperioden for ehelse og velferdsteknologi fra to til tre år. 

Midler til å finansiere dette bindes i fondet for oppfølging av 

Samhandlingsreformen. Styret tar stilling til hvor mye som skal tilføres ansvar 

880116 Samhandlingsreformen i 2014 når det er avklart tidspunkt for når ny 

medarbeider kan starte. 

Styret ønsker å ta stilling til vertskommune på grunnlag av innstilling fra 

rådmennene. 

Sak 24/14 Budsjettjusteringer ansvar 880118 KØH 

 Vedtak: 

Styret vedtar å styrke ansvar 880118, konto 12700, funksjon 2560 med kr.300.000 
gjennom å hente inn midler fra fond 25199556. 

 
Sak 25/14 Orientering om brannberedskapsplaner for konsentrert trehusbebyggelse i Østre 

Agder 

Fungerende brannsjef Hans Henrik Bakke ved østre Agder brannvesen ga en 

orientering om forliggende planverk og utfordringer knyttet til regionens verdifulle 

konsentrerte trehusbebyggelse. Presentasjonen følger  referatet. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering og ber om at Østre Agder brannvesen prioriterer det 

forebyggende arbeidet i forhold til disse viktige områdene. 



 

 
 

 

Sak 26/14 Status for tilbakemelding vedrørende skjønnsmiddelsøknader 

  Sekretariatsleder redegjorde for tildelinger i 2014. 

  Vedtak: 

Styret ber sekretariatet om å utarbeide grunnlag for et brev til Fylkesmannen i  

Aust-Agder der en kommenterer erfaringene med tildeling av skjønnsmidler. 

Sak 27/14 Status for arbeidet med Barneverntjenesten øst i Agder 

Sekretariatsleder redegjorde for administrasjonens arbeid med saken. 
Forventet behandlingstidspunkt av saken i de fem kommunen er april/mai. 

Vedtak: 

  Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 28/14 Eventuelt 

  Endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. 

Styret sluttet seg på grunnlag av forslag fra ordfører Kjetil Torp til følgende 
uttalelse: 

1.  Kommunene Gjerstad, Risør og Åmli  er blandt de 31 kommunene som 
etter forslag vil få nedsatt arbeidsgiveravgift. 
Sammen med Tvedestrand og Vegårshei utgjør disse kommunene Øst-
regionen. 
 
2.  De 5 kommunene i øst-regionen er i samme nærings- og arbeidsmarked og 
har naturlig innbyrdes konkurranse utfra geografisk beliggenhet.  En har også 
tilnærmet de samme utfordringer mht levekår og befolkningsutvikling. 
 
3.  Østre Agder regionråd vil henstille om at Tvedestrand og Vegårshei får 
nedsatt arbeidsgiveravgift, på linje med øvrige kommuner i øst-regionen. 
 

  Flytting av styremøtet i august 

  Vedtak: 

  Planlagt styremøte i august flyttes til fredag 29.august 2014. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   


