
  Østre Agder 
Interkommunalt samarbeid for 
kommunene Arendal, Froland, 
Gjerstad, Risør, Tvedestrand, 

Vegårshei og Åmli 

 

Til: Styremedlemmer i Østre Agder 

       Rådmenn i Østre Agder 

       Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann 

 

 Arendal 26. september 2011  

 

Referat fra møte i styret for Østre Agder onsdag 21.september 2011. 
 

Disse møtte: Leder Maya Twedt Berli – Vegårshei kommune, Rune Hagestrand – Gjerstad 
kommune, Einar Halvorsen – Arendal kommune, Tellef Olstad – Åmli kommune, Knut 
Henning Thygesen – Risør kommune. Jan Dukene – Tvedestrand kommune hadde meldt 
forfall og for han møtte Karl Bertilsen. Ordfører Torill Rolstad Larsen – Arendal kommune og 
ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune hadde meldt forfall. 

Av  rådmennene møtte Harald Danielsen – Arendal kommune, Jarle Bjørn Hanken – 
Tvedestrand kommune, Ståle Kongsvik – Vegårshei kommune, Odd Eldrup Olsen – Risør 
kommune, Bjart Nordås – Åmli kommune. Willy Hægeland – Froland kommune og Lars 
Lauvhjell – Gjerstad kommune hadde meldt forfall. 

Fylkesordfører Laila Øygarden og ass. fylkesrådmann John G. Bergh fra Aust-Agder 
fylkeskommune hadde meldt forfall 

 

Under behandling av sak 48/11 deltok styreleder i Friluftsrådet Sør Line Mørch og daglig 
leder Geir Henning Waagsnes. Samt næringskonsulent Kari Hagelia Olstad fra Nissedal 
kommune. Invitasjon til å møte i denne saken var også sendt Grimstad kommune v/ 
rådmannen.  

  

Under behandlingen av sak 53/11 deltok fra politiet prosjektleder Arne Sundvoll og 
politimester Kirsten Lindeberg, samt Jan Sverre Krogstad (Nedenes driftsenhet) og Bent 
Moland (Holt driftsenhet). 

 

SAKLISTE: 

 

Sak 47/11  Godkjenning av referat fra møte 19.august 2011.  

Vedtak: 

Tillegg til sak 43: 

Skolefaglig ansvarlige får samme post som rådmenn, samt kommunens postmottak. 
Ordførerne blir kopimottakere. Rådmann i den enkelte kommune utpeker aktuelle 



representanter til skoleeierforum. Rådmannsgruppa får i fellesskap ansvar for å oppnevne 
representanter fra Østre Agder kommunen til skoleierforum.  

 

Referatet ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 48/11  Mandat og organisering av utredning om Friluftsrådet Sør 

 

Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i kommuneloven. Det er fastsatt 
egne vedtekter for rådets virksomhet. Daglig leder for Friluftsrådet Sør Geir Henning 
Waagsnes ga innledningsvis en orientering om virksomheten. Som grunnlag for denne 
orienteringen lå notatet ”Friluftsrådets vurderinger” som følger referatet.  

 

Friluftsrådet har i dag 3 medarbeidere. Det er anskaffet egen tjenestebil som benyttes i 
aktiviteten. Friluftsrådet leier kontorplass i Arendal kultur- og rådhus, regnskapet føres av 
Froland kommune og Arendalsregionens revisjonsdistrikt foretar revisjon. 

 

Styrelederen for Friluftsrådet Sør understreket at det er et politisk valg styre som leder 
virksomheten. Videre synes styrelederen at ordfører i Grimstad burde vært innkalt når en 
drøftet friluftsrådet. 

 

Styreleder for Østre Agder understrekt styrets ønske om å samordne samarbeidstiltakene i 
regionen, i samsvar med vedtatt strategiplan for Østre Agder. Det er et ønske å forsterke den 
politiske styringen, og legge til rette for bedre administrativ oppfølging av fellestiltakene. 
Videre er det behov for å vurdere om Friluftsrådets Sør kan få en utvidet rolle innenfor 
rammen av kommunenes iverksetting av Samhandlingsreformen. Styreleder informerte om at 
sekretariatet hadde informert rådmann Halvard Angelen i Grimstad kommune om at en ønsket 
å drøfte organiseringen av Friluftsrådet Sør på dette møtet. Dette skjedde samtidig med 
varslingen av Nissedal kommune som stilte på møtet med en observatør.  

 

Styret ga uttrykk for at de er meget tilfreds med aktivitetsveksten i Friluftsrådet Sør, men 
understreker viktigheten av at de tiltak som iverksettes er forankret i eierkommunene. Målet 
for en utredning må være å trygge friluftsrådets framtid gjennom å videreføre det positive 
arbeidet som pågår og sørge for et grunnlag for videre utvikling av aktiviteten. 

 

Østre Agder har ikke fullmakter til å endre vedtektene eller organiseringen for Friluftsrådet 
Sør. Utredningen er å anse som saksforberedende for Østre Agder kommunene. Eventuelle 
endringer i organiseringen av friluftsrådet må behandles i tråd med gjeldende vedtekter for 
Friluftsrådet Sør. Endringer i vedtektene må fremmes som forslag fra en eller flere av 
deltakerkommunene, og skal sendes på høring til alle de deltakende kommunene i 
Friluftsrådet Sør, forut for behandling i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.  

 

Styret anså daglig leders gjennomgang og notatet ”Friluftsrådets vurderinger” som svært 
nyttige innspill for de videre vurderingen som skal gjøres.   

 



Vedtak: 

Styret for Østre Agder vedtar å nedsette et utvalg til å gå gjennom vedtektene og organisering 
av Friluftsrådet Sør i lys av vedtatt Strategiplan for Østre Agder pkt 3.7 om Bedret struktur, 
styring og kontroll med regionens samarbeidsløsninger. 

 

Grimstad kommune, Nissedal kommune og Friluftsrådet Sør inviteres til å delta i utvalget 
med 1 representant hver.  

 

Styret for Østre Agder gir rådmennene fullmakt til å oppnevne tre representanter for Østre 
Agder kommunene til utvalget. 

 

Åmli kommune vurderes som vertskommune for friluftsrådet.  

 

Frist for utvalgets arbeid er 1. april 2012. 

 

Sak 49/11  Oppnevning av medlem fra Østre Agder til arbeidet med oppfølging av 
Regionplan Agder 2020. 

 

Vedtak: 

Styret overlater rådmannsgruppen å peke ut administrative representanter knyttet til 
oppfølging av Regionplan for Agder. Avgjørelse om politisk representant til den politiske 
samordningsgruppen for oppfølging av arbeidet utsettes til styremøtet 21.oktober. 

 

Sak 50/11 Mulighetsstudie høyhastighetsbane 

Foreløpig orientering ved sekretæren. Utfyllende informasjon vil bli gitt på møtet 21.oktober. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Sak 51/11 RUP-innspill fra Østre Agder 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner innspill til RUP fra Østre Agder. 

   

Sak 52/11 Økonomi Østre Agder 

Sekretariatet har foreløpig begrenset oversikt over økonomien. Krav om innbetaling av 
kontingent og bidrag til felles tiltak i tilknytning til Samhandlingsreformen sendes 
kommunene.  

 

Vedtak: 



Styret ber om at det til styremøtet 21.oktober utarbeides en samlet oversikt over økonomien i 
Østre Agder fordelt på utgifter til drift av sekretariat inkludert leseprosjektet og til 
forberedelse av Samhandlingsrefomen. 

 

Styret ber videre om at det utarbeides et budsjettforslag for 2012. 

 

Sak 53/11 Orientering om Bemanningsplan Agder politidistrikt  

 

Driftsnivået knyttet til faste stillinger i Agder politidistrikt i 2011 er om lag 30 mill kr over 
tildelt ramme. Forventet regnskapsmessig merforbruk er 12 mill kr i 2011. Politidistriktet er 
pålagt å tilpasse driften til tildelt ramme. En vesentlig del av denne aktivitetsreduksjonen må 
tas på polititjenestemenn. Dette fordeles på de ulike deler av politidistriktet. Effekten blir en 
nedgang fra 1,45 tjenestemann pr 1000 innbyggere til 1,40. Politimesteren understreket at det 
blir utfordrende å opprettholde etterforskningsstandarden. 

 

På spørsmål fra ordfører Rune Hagestrand fra Gjerstad til politiets ledelse om det var ønskelig 
med opprettelse av gateadresser, der slike mangler så fikk styret bekreftende svar. 

 

Styret for Østre Agder er svært opptatt av Agder politidistrikts store utfordringer og vedtar på 
dette grunnlag følgende uttalelse: 

 

Østre Agder er av politimesteren i Agder politidistrikt blitt orientert om kraftig reduksjon i 
årsverk for politiet. 

Styret er bekymret over denne utviklingen! Denne reduksjonen harmonerer ikke med den 
signaliserte opptrappingsplanen mot 2020. 

Vi ber om at politiets ressurser fra sentrale myndigheter styrkes, ikke svekkes. 

 

Uttalelsen oversendes øvrige regionråd i Agder, samt Grimstad kommune med oppfordring til 
at de slutter seg til denne.  

 

Uttalelsen oversendes Politidirektoratet. 

 

Sak 54/11 Eventuelt 

 

Felles holdning til initiativ til fellestiltak i regi av Fylkesmannen 

 

Styret drøftet en henvendelse om et fellesprosjekt knyttet til gjeldsrådgivning. Styret er 
opptatt av at slike initiativ skjer innenfor rammen av eksisterende samarbeidsforum. 

 

Felles overformynderi valg av overformynderi 

 



Styret ber leder av Østre Agder overformynderi Angela Fjogstad om å gi en redegjørelse 
overfor rådmennene om hvilke valg som skal skje til overformynderiet. Dette må skje så snart 
som mulig. 

 

Felles etter- og videreutdanningstiltak 

Tvedestrand ba om at en på neste styremøte skulle drøfte fellestiltak på dette feltet med 
bakgrunn i kompetansesenteret i Risør og EUREKA kompetanse i Arendal 

 

 

For styreleder Maya Twedt Berli 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretær 


