Arendal 15.april 2013

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 26.april på Eikely
leirsted i Froland kommune
Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune, Ordfører Reidar Saga – Åmli
kommune, Opposisjonsleder Robert C. Nordli – Arendal kommune, ordfører Sigmund Pedersen –
Froland kommune og ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune.
Ordfører Kjetil Torp – Vegårshei kommune hadde meldt forfall og for han møtte varaordfører Lars
Espeland. Ordfører Einar Halvorsen – Arendal hadde meldt forfall og for han møtte varaordfører
Anders Kylland. Ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune hadde meldt forfall og for han
møtte varaordfører Knut Henning Thygesen.
Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund var forhindret fra å møte og for han møtte Tellef Inge
Mørland.
Under politirådsmøtet møtte ordfører Hans Antonsen fra Grimstad kommune.
Fra rådmennene møtte, Bjarte Nordås – Åmli, Pål Frydenberg– Tvedestrand, Ole Petter Skjævestad
– Vegårshei, Odd Eldrup Olsen – Risør, Willy Hægeland – Froland, og Harald Danielsen – Arendal.
Lars Lauvhjell – Gjerstad hadde meldt forfall.
Ass. fylkesrådmann John G. Bergh møtte.
Under politirådsmøtet deltok politimester Kirsten Lindeberg, Terje Gustavsen – Driftsenhetsleder
Grimstad, Bent Moland – driftsenhetsleder Holt, Jan Sverre Krogstad – driftsenhetsleder Nedenes,
Odd Holum – Stasjonssjef Risør/Gjerstad, Odd Arvid Bjørnbakk – lensmann Åmli, Hans Martin
Skovly – Koordinator forebyggende enhet Agder, Cecilie Østby – PST Agder.
Sekretær var Ole Jørgen Etholm.

SAKSLISTE
18/13

Vedtak:

Godkjenning av referat fra styremøtet 1.mars 2013

Styret godkjenner referatet fra styremøtet 1.mars 2013.

Sak 19/13

Politirådsmøtet 2013 for Østre Agder kommunene og Grimstad kommune

Vedlagt referatet følger to presentasjoner fra politiledelsen i Agder distrikt.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 20/13

Oppfølging av Regionplan for Agder

Vedlagt følger orientering som sekretariatsleder Inger Holen benyttet i møtet.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering. Temaet blir tatt opp på felles kommunestyre til høsten.

Sak 21/13

Regionalt utviklingsprogram (RUP) for 2014

Presentasjon fra Næringssjef Wenche Fresvik vedlegges referatet.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 22/13

Regionalt ansvar for å videreføre Alternativ til vold tilbudet i regionen

Vedtak:
Styret ber om å bli forelagt et grunnlag for sak vedrørende felles ansvar for tilbudet som ytes
gjennom Alternativ til vold (ATV). I saken skal rollefordeling mellom ATV og familievernkontorene
belyses. Saken framlegges i styremøtet 24.mai eller 14.juni.

Sak 23/13

Planene for Arendalsuka 2013

Vedtak:
Styret tar saken til orientering og oppfordrer til sterkt lokalt engasjement i tilknytning til
arrangementet for å sette fokus på regionens muligheter og utfordringer.

Sak 24/13

Oppfølging av møte med Justisdepartementet vedrørende nytt fengsel

Vedtak:
Styret for Østre Agder ber Leder Jan Dukene, nestleder Per Kristian Lunden og Froland kommune
om løpende å følge opp arbeidet med lokalisering av nytt fengsel for Agder og Rogaland med sikte
på lokalisering til Blakstadheia i Froland kommune.

Sak 25/13

Lokale initiativ overfor Stortinget vedrørende NTP

Vedtak:
Styret ønsker at arbeidet med NTP følges opp fram mot behandling i Stortinget. Østre Agder ønsker
å bidra til sterkt lokalt press for å få ferdig reguleringsplanen for E18 til behandling før nyttår.
Forøvrig understrekes Agders satsning basert ankerløsningen.

Sak 26/13

Eventuelt

Utbyggingsplaner for Østre Agder krisesenter.
Rådmann Harald Danielsen opplyste at det har oppstått usikkerhet knyttet til utbyggingsplanene
fordi stiftelsen som tidligere drev krisesenteret og Arendal kommune er uenige om hvordan
verdiene som er knyttet til eksisterende lokaler skal brukes ved flytting av virksomheten.
110-sentralene
Leder opplyste at avgjørelse er utsatt etter sterke reaksjoner fra Telemark..
Situasjonen for treindustrien
Styret ønsker å invitere leder ved Bergene-Holm til neste møte for å orientere om situasjonen.
Ordfører Reidar Saga i Åmli bistår for å få dette til.

Tidspunkt for møter
Spørsmålet skal vurderes av rådmennene først, men dagens ordning gir utfordringer, og møtestart
fra morgen vil være hensiktsmessig.

Referent

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

