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Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 27.januar 2012 i Arendal kultur- og 
rådhus. 
 

Disse møtte: Robert C. Nordli – opposisjonsleder i Arendal bystyre, ordfører Per Kristian 
Lunden –Risør kommune, ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune, ordfører 
Kjetil Torp – Vegårshei kommune, ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, Ordfører 
Sigmund Pedersen – Froland kommune og ordfører Einar Halvorsen – Arendal kommune. 

Ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune hadde meldt forfall, vararepresentant hadde 
ikke anledning til å møte. Ettersom leder hadde meldt forfall ledet nestleder Per Kristian 
Lunden møtet. 

Fra rådmennene møtte: Odd Eldrup Olsen – Risør, Harald Danielsen – Arendal, Bjarte Nordås 
– Åmli, Lars Lauvhjell – Gjerstad, Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand og Ståle Kongsvik – 
Vegårshei. 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 deltok. 

 

SAKLISTE: 

Ved møtets start ble det bedt om at E18 skulle bli tatt opp under eventuelt. 

 

Sak  1/12 Godkjenning av referat fra møte 16.desember 2011  

 

Det var kommet en påpekning av at teksten under Sak 79/11 Eventuelt Froland kommune – 
videre deltakelse i Østre Agder, var misvisende. Teksten ble endret slik at det samsvarte med 
det faktiske vedtaket. 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøtet 16.desember 2011 med endring under sak 79/11 godkjennes. 

 

Sak  2/12  Evaluering av leseprosjektet.  

 

Vedtak: 



Evalueringsrapporten for leseprosjektet godkjennes. Kommunene oppfordres til å legge den 
for bystyrer/kommunestyrer til orientering.  

 

Sak  3/12 Eventuell videreført samarbeid i opplæringssektoren 

 

Den 25.januar var skolefaglige ledere i de samarbeidende kommuner samlet for å drøfte 
ønsker og behov for videre samarbeid i undervisningssektoren. Med bakgrunn i at det er 
igangsatt et felles prosjekt for samtlige kommuner med sikte på å oppnå bedre læringsresultat, 
så anbefaler ikke de skolefaglige medarbeiderne å iverksette prosjekt i utdanningssektoren i 
2012. Samtidig konkluderer de med at Leseprosjektet har vært vellykket, selv om ikke alle 
mål som ble satt for prosjektet er oppnådd. I alle kommuner har lesing vært i fokus. Gjennom 
prosessen er skolene blitt vesentlig mer åpne og innstilt på samarbeid. Evalueringen tyder på 
at leseopplæringen på ungdomstrinnene får mindre oppmerksomhet enn på lavere trinn. Dette 
må en være oppmerksom på i det videre arbeidet med leseopplæring. Det er meget viktig at 
kommunene skolefaglige ledelse og politiske ledelse holder fokus på leseopplæringen i 
skolene. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

 

Sak  4/12 Veterinærvakt samarbeid – høring 

 

Åmli kommune redegjorde for at de er sekretariat for ordningen som har virket meget godt for 
å ivareta regionens behov. Blant medlemskommunene i Østre Agder er det ulikt syn på om 
det er riktig å være prinsipiell i forhold til motstand mot øremerking av overføringer eller om 
en i dette tilfellet må kunne legge større vekt på at ordningen er praktisk og sikrer slike 
tjenester i alle kommuner. Det ble understreket at dyrevelferd er et viktig prinnsipp som skal 
ivaretas. 

 

Samtidig som kommunenes uttalelser i høringen vil bli forskjellig så ble det understreket fra 
samtlige kommuner at en sterkt ønsker å videreføre det pågående samarbeidet om 
ventrinærvakttjeneste.  

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

 

Sak   5/12 Oppfølging av strategiplan for Østre Agder 

 

Sekretariatsleder gjennomgikk innholdet i strategiplanen. Under den påfølgende drøftingen 
ble det opplyst at rådmann Harald Danielsen hadde overtatt for Kåre Andersen i gruppen som 
arbeider med universitetsbyen Grimstad på vegne av Østre Agder. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering 



 

Sak   6/12 Iverksetting av Samhandlingsprosjekt – Behovskartlegging av framtidige 

  helse- og rehabiliteringstjenester i Østre Agder. 
 

Vedtak: 

1. 
Østre Agder inngår et samarbeid med Risør kommune om behovskartlegging av 
framtidige helse- og rehabiliteringstjenester for kommunene i Østre Agder. 
 
2.  
Det forutsettes at prosjektet ”Behovskartlegging av helse – og rehabiliterings-
tjenester” skal være en integrert del av arbeidet med å utrede Østre Agder - 
kommunenes forbruk av sykehustjenester relatert til virkemiddelet kommunal 
medfinansiering og innleggelsespraksis i 2012. 

 
3. 
Prosjektbeskrivelse godkjennes av administrativ prosjektgruppe, og følges opp i det 
regionale samarbeidsutvalg hvor Sørlandets sykehus HF er fast medlem 
Styret slutter seg til forslaget om at NKS Rehabilitering blir referansegruppe for 
prosjektet. 

 
4. 
Østre Agder forutsetter at midlene anvendes i henhold til regelverket for offentlige 

anskaffelser.  

 

5. 

Behovskartleggingen forplikter ikke Østre Agder kommunene i planene om 

rehabliteringssenter i Risør. 

 

Sak   7/12 Orientering om arbeid med struktur for videregående skole i Aust-Agder 

 
Fylkeskommunen representert ved Ass. fylkesrådmann John G. Bergh og fylkesskolesjef 
Stein Kristiansen orienterte om prosessen Aust-Agder fylkeskommunelegger opp til.  

 

Det er lenge siden det har vært en strukturgjennomgang. Sist det ble gjort var på 90-tallet. Nå 
foreligger det en bestilling fra fylkestinget om en slik strukturgjennomgang med særlig sterkt 
fokus på fag og yrkesopplæringen, men det er en tett sammenheng mellom disse og linjene 
som gir studiekompetanse. Ambisjonen er å skape et moderne skolesamfunn i Aust-Agder. Da 
må man ta for seg innretning på læringen og hvordan skape læringsmotivasjon. Er den 
bygningsmessige standard god og det fysiske læringsmiljøet godt. Endrede krav til bredde i 
opplæringstilbudet knyttet til yrkesfag der elevene skal få anledning til å prøve seg i  mange 
ulike retninger bidrar til å øke skoleeiers utfordringer. Større skoler vil enklere kunne stille 
med den ønskede bredde i tilbudet. 

 

Dette er en meget stor oppgave, derfor forventer en ikke å kunne bli ferdig før i 2013. 
Utgangspunktet er 1600 elever –  



• Hva har de med seg av kompetanse? 
• Hva vil de oppnå? 
• Hva oppnår vi? 

Aust-Agder har blant de laveste (2-3) inntakspoeng for videregående opplæring. Ved 
studieavslutning er elevene på landssnitt eller over. Samtidig erkjenner en at de som ikke 
gjennomfører vil kunne komme til å belaste samfunnet. Ny giv samarbeidet så så langt har 
omfattet Arendal og Froland utvides nå med fire nye kommuner i øst. Så langt er erfaringen at 
en oppnår vesentlig forbedret gjennomføring. Systematiske forbedringer oppnås. Aust-Agder 
har store kjønnsmessige utfordringer. Jentenes resultater ligger i landstoppen mens guttene 
sliter i bunnen. 

 

En ser at en har store bygningsmessige utfordringer i øst. Det er høy grad av trivsel ved 
fylkets videregående skoler. Næringslivet bidrar med mange læreplasser, mens det offentlige 
og særlig regional stat svikter. En opplever at mangel på læreplasser bidrar til at noen dropper 
ut. 

 

Det nedsettes en utredningsgruppe som skal forestå arbeidet. Prosessene vil kreve omfattende 
høringsrunder. Østre Agder vil være et INFO-punkt mot kommunene. 

 

Blakstad vs er gjenstand for en egen utredning basert på fire alternativ som omfatter både 
flytting til Sam Eyde videregående skole og videre drift i Froland. Det ble pekt på at Blakstad 
vs. har store bygningsmessige utfordringer. En særlig utfordring ved denne skolen er at den så 
ensidig rekrutterer gutter. Det medfører en uheldig situasjon i forhold til skolemiljøet. God 
balanse mellom kjønnene virker positivt for skolemiljøet. 

 

Kommunene var positive til den informasjonen de fikk fra fylkeskommunen. Det ble reist 
spørsmål om fylkeskommunen kan dokumentere forskjeller i skoleresultater relatert til 
skolestørrelse og reiseavstander. 

 

Froland var positiv til den prosessen som er iverksatt. Den usikkerhet som er skap omkring 
framtiden for Blakstad vs må avklares så fort som mulig.  

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

 

Sak   8/12 Forslag til kandidater til oppnevning av nye styrer for helseforetakene  

 i Helse Sør-Øst med funksjonstid 2012-2014. 

 

Vedtak: 

Østre Agder fremmer forslag om Dag Eide, Tvedestrand som kandidat ved oppnevning av nye 
styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst: 

 

Sak  9/12  Skjønnsmiddelsøknad/er fra Østre Agder 2012  
 



Vedtak: 

På vegne av kommunene i Østre Agder fremmes følgende søknader om skjønnsmidler for 
2012 i prioritert rekkefølge: 

 

1. Felles samfunnsmedisiner for kommunene i Østre Agder. 
Et søkes om kr.500.000 til delfinansiering av stilling som samfunnsmedisiner for de 
deltakende kommuner under arbeidet med iverksetting av Samhandlingsreformen. 
Stillingen finansieres gjennom tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
kommunal egenbetaling. Søknaden fremmes av sekretariatet for Østre Agder gjennom 
Arendal kommune. 

2. Iverksetting av felles barneverntjeneste innenfor rammen av Østre Agder for 
kommunene Åmli, Vegårshei, Gjerstad og Risør. 
Det søkes om kr.100.000. Tidligere er det søkt og mottatt midler til en forstudie av slik 
felles barnevernstjeneste. Denne gjennomføres i løpet av våren 2012. En legger til 
grunn at dette arbeidet skal lede fram til etablering av en felles tjeneste fra 2013. For 
få dette til vil en nedsette arbeidsgrupper fra de deltakende kommuner med mandat å 
forberede etableringen. Kommunene bidrar med egeninnsats tilsvarende 
tilskuddsbeløpet. Søknaden fremmes av sekretariatet for Østre Agder gjennom 
Vegårshei kommune. 

3. Forstudie av skogbrukets potensial for næringsutvikling og klimasatsning i Østre 
Agder. 
Det søkes om kr.750.000. Ambisjonen er å bidra til skogbruksnæringen skal kunne 
fortsette å utvikle seg i en situasjon der tradisjonelle avsetningsvirksomheter sliter. 
Der skogbruket har et potensial for å kunne være et virkemiddel i nasjonal 
klimapolitikk. En legger til grunn at næringsfond i regionen skal kunne bidra til 
finansieringen av forstudien. Styret i Østre Agder understreker at forstudien må få en 
tyngde slik at den kan bli av verdi for å møte utfordringene næringen står overfor. 
Søknaden fremmes av sekretariatet for Østre Agder gjennom Åmli kommune. 

4. Kompetansemiljø for opplevelsesnæringer i Agder 
Det søkes om kr.200.000. Regionplan for Agder prioriterer opplevelsesnæringer som 
en del av fellessatsningen på Agder. Med bakgrunn i stor bredde i opplevelsestilbudet 
i Østre del av Agder vil det være naturlig å bygge opp et slikt kompetansemiljø i 
denne regionen under henvisning til følgende private og offentlige satsninger: 

• Festivalbyen Arendal med Canal street, Hove festivalen og nyskapningene 
Vinterfestivalen og politikkeruken. 

• Bokbyen Tvedestrand 
• Kunstbyen Risør med Risør kammermusikkfestival og trebåtfestivalen. 
• Den lille dyrehave på Brokeland i  Gjerstad  
• Frolandia i Froland 

 Søknaden fremmes av sekretariatet for Østre Agder gjennom Risør kommune. 

 

Sak  10/12 Eventuelt 

 

Orientering om oppnevning av styremedlem til styret for opplæringskontoret. 
Kristian Lindås fra personalavdelingen i Arendal kommune representerer Østre Agder i dette 
styret. 

 



E18 

Rådmann Harald Danielsen refererte fra en mail fra Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu i 
Aust-Agder fylkeskommune  om oppfølging fra vår landsdel i forhold til NTP. Den politiske 
samordningsgruppen for Regionplan Agder har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 
Bjørgulv S. Lund og Jan Dukene fra Aust-Agder og Odd Omland og Arvid Grundekjønn fra 
Vest-Agder til å samordne arbeidet mot NTP fra vår region. De vil ha en dialog med 
Agderbenken i forhold til dette spørsmålet. Det første møtepunktet der hele den politiske 
ledelsen samles er 9.mars da veidirektør Terje Mo Gustavsen besøker Arendal. Møtet 
arrangeres av SSL. Neste møte er 12.mars når Statens vegvesen har kontaktmøte med 
fylkeskommunene, der de presenterer NTP. Deretter vil det være en stor vegkonferanse 
22.mai. I løpet av tiden fram til dette vil fylkeskommunene arbeide for å samordne felles 
utkast til uttalelser for kommunal og fylkeskommunal behandling. 

 

Styret oppfordrer alle medlemskommunene til å uttale seg forslaget til trase for ny E18 
mellom Tvedestrand og Arendal. Arendal og Tvedestrand påtok seg å lage utkast. Det ble 
understreket at dette er et regionalt prosjekt med stor betydning for alle kommuner. 

 

Åmli kommune la vekt på at så snart løsninger er funnet for E18 må en øke fokuset på Rv41 
som er kommet i bakgrunnen under det pågående arbeidet. 

 

Vannregionutvalg 

Agder er et vannregionområde. Reidar Saga er vårt medlem. Han leder også arbeidet med 
Arendalsvassdraget, Tovdalsvassdraget blir ledet av ordfører i Birkenes kommune, Kjetil 
Torp leder arbeidet med Vegårvassdraget. Det en må være forberedt på er at arbeidet vil 
kunne lede fram til krav om iverksetting av tiltak knyttet til vassdragene. 

 

Agder Energi 
Sammensetningen av styremedlemmer i Agder energi. Østre Agder bør være representert i 
dette styret. 

 

Styret for Østre Agder ønsker å få en orientering fra Markedskraft om deres forventninger til 
framtidig energimarked. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

For styreleder Jan Dukene 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder 

 


