
 

 
 

 

 
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

        Arendal 2.desember 2014 

 
Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 28.november 2014 
på Lyngrillen i Gjerstad kommune. 
 

 

Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag 28.november 2014 på Lyngrillen i Gjerstad 

kommune. 

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

kommune, ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune, 

ordfører Hans Antonsen - Grimstad og opposisjonsleder Robert Cornels Nordli - Arendal  kommune 

.  

Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune hadde meldt forfall og for han møtte 

varaordfører Inger Løite. Ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune hadde meldt forfall og for 

han møtte varaordfører Knut Henning Thygesen. Ordfører Einar Halvorsen – Arendal kommune 

hadde meldt forfall, men vararepresentant hadde ikke anledning til å møte. 

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund i Aust-Agder var forhindret og det var også tilfelle for 

fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand. Opposisjonsleder i fylkestinget Tellef Inge Mørland møtte 

som observatør. 

Fra rådmennene møtte: Pål Frydenberg– Tvedestrand, Odd Eldrup Olsen – Risør, Christina Ødegård 

– Åmli. Lars Lauvhjell - Gjerstad hadde forfall og for han møtte kommunalsjef Jørgen Dalaker.  Per 

Kristian Vareide – Grimstad hadde forfall og for han møtte seniorrådgiver Ragnar Holvik. 

Ole Petter Skjævestad – Vegårshei og Harald Danielsen – Arendal møtte fra kl.11.30.   

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

Willy Hægeland – Froland hadde meldt forfall. 

Medisinskfaglig rådgiver Ottar Christiansen deltok under behandlingen av sak 85/14 og 86/14.  

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  



 

 
 

 

 

SAKSLISTE 

 

Styret hadde følgende merknader til innkallingen: 

Styret anmoder sekretariatet om å benytte dokumenter i PDF-format ved oversendelse av 

innkalling og vedlegg. Det er ønskelig at alle dokument til møtet slås sammen til en oversendelse. 

Styret ønsker at innkalling og vedlegg publiseres på Østre Agders nettsider samtidig med at de 

sendes ut til styrets medlemmer. 

 

Sak 74/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.oktober 2014 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 75/14 18+ en orientering om prosjektet og intensjonene 

Prosjektleder Marit Bech Olsen presenterte tilbudet 18 pluss i regi av Vest-Agder 

som er rettet mot aldersgruppen 18-25år og har fokus på trafikksikkerhet og 

risikoforståelse. Presentasjonen følger referatet. 

  Vedtak: 

  Styret i Østre Agder anbefaler medlemskommunene å benytte dette tilbudet. 

 
Sak 76/14 Forslag om å anskaffe utstyr for registrering av trafikkmengde og hastighetsnivå til 

Østre Agder samarbeidet. 

 

 Vedtak: 
   

Styret slutter seg til at det anskaffes felles utstyr for kartlegging av hastighet og 

trafikkmengde for bruk i medlemskommunene til en pris av om lag kr.65.000. 

 

Sak 77/14 Anbefaling overfor medlemskommunene om løsning for av behovet for 

kremasjonstjeneste for Østre Agder regionen. 

 Vedtak: 

 Styret utsetter behandlingen av saken for å kunne få en presentasjon fra Vestfold 

krematorium om deres løsning for kremasjon og gravferd for sitt distrikt. Det er 

ønskelig å komme tilbake til denne saken på første møte etter årsskiftet. 

 



 

 
 

 

Sak 78/14 Revidert samarbeidsavtale vedrørende drift av Østre Agder krisesenter 

 Vedtak: 

 Styret i Østre Agder anbefaler eierkommunene å godkjenne samarbeidsavtalen for 

Østre Agder krisesenter med det nye punkt 6 Internkontroll. 

 

Sak 79/14 Budsjett for Østre Agder 2015 

 Vedtak: 

Styret godkjenner forslag til budsjett for ansvar 770000 Østre Agder sekretariat, 

770100 Østre Agder samhandlingsreform, 770200 Østre Agder KØH, 770300 Østre 

Agder alternativ til vold, 770400 Østre Agder felles veilys og 770500 Østre Agder E-

helse og velferdsteknologiprosjekt. 

Sak 80/14 Mandat for Østre Agder skoleforum 

Vedtak: 

Styret godkjenner mandat for Østre Agder skoleforum. 

Sak 81/14 Oppfølging av vannforskriften: videreføring av prosjektleder i vannregion Agder 

Forslag til vedtak: 

Styret ønsker at prosjektet videreføres med to prosjektledere som skal dekke hele 

vannregion Agder fram til sommeren 2015 med grunnlag i ressurser som er 

tilgjengelig gjennom tidligere vedtatt finansiering for prosjektet. 

Sak 82/14 Strategisk næringsplan videre behandling og oppfølging 

Vedtak: 

Styret slutter seg til hovedtrekk i forslag og intensjoner i Strategisk næringsplan for 

Østre Agder. Kommunene bes i sin behandling av forslaget til Strategisk 

næringsplan for Østre Agder spesielt å vurdere  

 fordeler og ulemper knyttet til sammenslåing av næringsfondene. 

 behovet for felles administrativ organisering for å oppnå intensjonene i 

planforslaget. 

Styret ønsker å få synspunkt fra Aust-Agder fylkeskommune til Strategisk 

næringsplan for Østre Agder. 

Styret vil på oppfordring fra ordfører i Froland oversende utkastet til strategisk 

næringsplan til kommunen slik at politisk ledelse der får anledning til å vurdere om 

de ønsker å uttale seg til denne. 



 

 
 

 

Styret stiller seg bak at det søkes statlige bidrag fra byregionprogrammet for å kunne 

iverksette intensjonene som ligger i planforslaget. 

Sak 83/14 Kommunestrukturreformen tidsplan for arbeidet, med anbefalt ansvarsfordeling 

og opplegge for å samle folkevalgte i regionen til drøfting av kommunenes 

handlingsrom 

 De to vedleggene tidsplan (revidert) og skisse til disposisjon følger vedtaket. 

Rådmennene anbefaler at kommunene følger hovedtrekkene i verktøykassa som 

regjeringen har stilt til rådighet under arbeidet for å ivareta utredningsplikten. Etter 

rådmennenes syn haster det nå å starte opp arbeidet i den enkelte kommune med 

sikte på å frambringe et kunnskapsbasert faktagrunnlag som kan legges til grunn for 

arbeidet videre i hver enkelt kommune og i neste fase i mellom kommuner som 

vurderer å slå seg sammen.  

Rådmennene vil understreke behovet for analyser som ivaretar et bredt perspektiv 

på framtidig kommunestruktur. En balansert vurdering av faktorene bør kunne gi 

politisk ledelse grunnlag for valg av gode løsninger som over tid vil gi befolkningen 

de beste forutsetninger for godt liv i vår region. 

Rådmennene vil understreke at kommunene i sitt arbeid må sikre aktiv deltakelse 

fra alle folkevalgte. Det må skapes rom for medvirkning og påvirkning for 

innbyggerne. Det må søkes aktiv involvering av medarbeidere for å gjøre nytte av 

deres erfaring og kompetanse. Stor åpenhet i arbeidet som igangsettes er 

forutsetningen for å skape bred involvering. 

Politisk ledelse i hver kommune må ivareta regien og bidra til gjennomføringskraft i 

de prosesser som leder fram til et nytt kommunemønster. Kommunene må dra 

nytte av det handlingsrommet som skapes gjennom kommunestrukturreformen. 

Rådmennene mener at ambisjonen bør være at offentlige oppgaver som kan løses 

på kommunalt nivå skal løses der. Det gir samfunnet det sterkeste folkestyret. 

Vedtak: 

Styret anbefaler medlemskommunene å starte arbeidet slik rådmennene skisserer. 

Styret mener det er viktig å komme hurtig i gang med utredningsarbeidet som må 

bygge på grundige lokale prosesser preget av åpenhet og involvering. For å gi 

kommunene nødvendig tid til sitt arbeid gjøres det en endring i anbefalt tidsplan fra 

rådmennene slik at fristen for kommunenes behandling er utgangen av april, og at 

en tar sikte på å samle folkevalgte i løpet av mai 2015 i regi av Østre Agder 

Administrasjonen i de deltakende kommuner skal kunne samarbeide om deler av 

utredningsarbeidet når dette er hensiktsmessig. Slik samarbeid forutsettes gjort 

åpent og skriftlig arbeid som kommer ut av arbeidet skal gjøres tilgjengelig for alle 

som har interesse av det. Styret eller enkelt kommuner kan legge premisser for slikt 

arbeid hvis det er ønskelig. 



 

 
 

 

Styret anbefaler at kommunenes utredninger inneholder ett alternativ som 

innbærer opprettholdelse av dagens struktur uendret, og ett som innebærer 

sammenslåing av alle 8. Ut over dette må hver kommune på fritt grunnlag vurdere 

andre løsninger ut fra egen situasjon. 

Sak 84/14 Søknader på vegne av Østre Agder om skjønnsmidler 

Vedtak: 

Styret slutter seg til at det fremmes to søknader til skjønnsmidler i 2015. 

1. Videreføring av regionens satsning på å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger 

2. Midler for å bidra til å ivareta kommunenes utredningsplikt knyttet til 

iverksetting av kommunestrukturreformen og for videre arbeid knyttet til å 

ivareta reformens intensjoner. 

Den siste søknaden fremmes på vegne av syv kommuner. Froland deltar ikke i 

samarbeid på dette felt. 

Sak 85/14 Utkast til uttalelse fra Østre Agder til Strategiplan for Sørlandet sykehus HF 2015-

2017 

Styret fikk en presentasjon av forslaget til høringsuttalelse fra medisinskfaglig 

rådgiver Ottar Christiansen. 

Vedtak: 

Styret for Østre Agder vedtar høringsuttalelse av november 2014 til Strategiplan for 

Sørlandet sykehus HF 2015-2017. 

Sak 86/14 Uttalelse til akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet 

Medisinskfaglig rådgiver Ottar Christiansen ga en orientering om innholdet i 

delrapporten som er sentral i forhold til de tilbud som ytes innenfor 

legevakttjeneste og KØH.  

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. Rådmennene får fullmakt til å levere en uttalelse før 

fristen 16.desember 2014 til delrapporten på grunnlag av synspunktene som 

framkom i møtet, og som særlig var knyttet til kostnadseffekter av de foreliggende 

forslag for kommunal sektor. 

Sak 87/14 Eventuelt. 

  Tilbakemelding fra Grenlandsregionen vedrørende samrådingsmøte for regionene 

Sekretariatet ga tilbakemelding om at styret for Grenlandsregionen har fattet 

samme vedtak som styret i Østre Agder gjorde vedrørende samling av styrene i de 

to regionene. Det innebærer at utpekte representanter for de to regionene vil 

samles for å forberede en felles samling. 



 

 
 

 

Legevaktsamarbeidet 

Vedtak: 

Styret ber om en bred redegjørelse om legevakten i januar. Herunder mandat for 

arbeidet med oppfølging av legevaktutredningen og andre planer. 

 

Styret fikk ettersendt en tilleggssak 27.november 2014 vedrørende kommunenes delavtale 1 med 

Sørlandet sykehus HF. Styret vedtok at de kunne behandle denne saken: 

Sak 88/14 Uttalelse til forslag til revidert delavtale 1 mellom kommunen og Sørlandet 

sykehus HF. 

 Vedlagt saken følger  forslaget til revidert samarbeidsavtale og utkast til sak. 

 Vedtak: 

 Styret anbefaler at kommunene underskriver det reviderte utkastet til delavtale 1 

med Sørlandet sykehus HF. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   

 


