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KOMMUNESAMARBEIDET ØSTRE AGDER     

Kontaktmøtet mellom Østre Agder og 
Grenlandssamarbeidet 
 

Disse møtte:  

Per Kristian Lunden, Aase S. Hobbesland, Trond Aslaksen – Risør kommune  

Hedda Foss Five, Ole M. Stensrud – Skien kommune  

Gunn Berit Holmelid – Siljan kommune  

Erik Bystrøm – Porsgrunn kommune 

Jan Dukene – Tvedestrand kommune  

Einar Halvorsen - Arendal kommune 

Reidar Saga – Åmli kommune 

K. Preben Hegland, Bjørn Hagen – Kragerø kommune 

Kjetil Torp – Vegårshei kommune 

Kjell Trygve Grunnsvoll, Torill Neset   – Gjerstad kommune  

Tore Marthinsen – Bamble,  

Karianne Resare – Grenlandssamarbeidet,  

Hanne G. Haugland – Vekst i Grenland,  

Ole Jørgen Etholm – Østre Agder,  

Terje Lien Aasland  - Stortinget, Knut Vareide – Telemarksforskning, Reidar Brathen – Jernbaneforum 

Sør. 

Tema: Hva kan vi felles gjøre for å fremme utvikling og vekst i våre 

regioner? 

 

Ordfører Per Kristian Lunden ønsket velkommen til Risør kommune/Østre Agder. 

 1. Gjensidig orientering om samarbeidet i de to regionene. 

Sekretariatsleder i Østre Agder Ole Jørgen Etholm redegjorde for satsingsfelt i dette samarbeidet. 

Presentasjon følger referatet. 

Ordfører og leder av Grenlandssamarbeidet Hedda Foss Five redegjorde for pågående samarbeid. 

Presentasjon følger referatet. 

 

 2. Utveksling av informasjon knyttet til status for kommunestrukturprosessene. 

Det ble redegjort for status i arbeidet med kommunereformen i Grenlandssamarbeidet ved Hedda 

Foss Five. (Dette framgår av de ni siste foilene i den første presentasjonen fra Grenland). 
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Nestleder i styret i Østre Agder Per Kristian Lunden redegjorde kort for status i 

kommunereformarbeidet i Østre Agder. (Dette framgår av de fire siste foilene i den første 

presentasjonen fra Østre Agder). 

 

 3. Hvorfor og hvordan se de to regionene sammen? Aktuelle saker for samarbeid. 

Innlegg fra stortingsrepresentant Terje Lien Aasland: 

Aasland presenterte noen tanker knyttet til hvorfor Telemark og Aust-Agder har så mange felles 

tilknytningspunkt. Han la stor vekt på at begge regioner har næringsmessige utfordringer og grunnlag 

for felles innsats. Videre har regionene felles interesser knyttet til E18 og E134, satsning på 

Grenlandsbanen, fellestrekk i forhold til reiselivstilbud, utfordringer i landbruket med struktur 

endringene som skjer der. Elles behov knyttet til forskning og utvikling selv om ikke sammenslåingen 

av universitet og høyskole ble vedtatt. Den næringsmessige aksen fra Kongsberg og til Kristiansand er 

i nasjonal sammenheng svært viktig. Personkjemien mellom Aust-Egder og Telemarkinger er svært 

god og vi snakker godt med hverandre, samtidig som vi historisk har hatt mye kontakt. Kanskje også 

Larvik hører til i et slikt felleskap. 

Det vises til presentasjonen som vedlegges dette referatet. 

 

Innlegg fra Knut Vareide, Telemarksforskning: 

Vareide pekte bl.a. på at Grenland har store bransjemessige utfordringer. Disse er ikke så sterke i 

Østre Agder, men også her er utviklingen i tallet på arbeidsplasser svak og befolkningsveksten i hvert 

fall i deler av regionen svak. 

Svenskene snakker om en reindustrialisering. Kan den også bli relevant i våre regioner. 

Østre Agder og Grenland henger ikke som regioner godt sammen. Liten internpendling kan knyttes til 

svak infrastruktur, men også til det faktum at det i begge regioner er blitt skapt få nye arbeidsplasser. 

Ny E18 og ny togforbindelse vil kunne knytte regionene bedre sammen. 

Begge regioner må stole på egne krefter i forhold til å skape grunnlag for bedre næringsutvikling. 

Kommunereformen kan bidra til riktigere kommunestruktur for å skape fundament for etablering av 

nye arbeidsplasser. 

Det vises til presentasjonen som vedlegges dette referatet. 

 

4. Hva kan vi felles gjøre for å fremme utvikling og vekst i våre regioner med vekt på  

samarbeid om infrastruktursatsing?  

Innlegg fra Reidar Bråthen, Jernbaneforum Sør: 
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Bråthen pekte bl.a. et tett og godt samarbeid gjennom mange år i forhold til satsning på jernbane. 

1/3 av jernbaneverkets investeringer går nå årlig til Vestfoldbanen og Eidanger parsellen. Den siste 

skal være ferdig i 2018. 

Ny satsning med stive ruter på Sørlandsbanen har gitt meget god effekt i forhold til passasjertallet. 

KVU for Grenlandsbanen er meget positiv. Viktig å hold sammenkoblingen av Vestfoldbanen og 

Sørlandsbanen varm, men premissen er at prosjektet i avsluttes i Gjerstad, men videreføres fram til 

Kristiansand langs kysten. 

 

Debatt/drøftinger  

Møteleder innledet den videre debatt med å ta utgangspunkt i hvor det er nærliggende med et tett 

samarbeid mellom regionene. Han pekte næringsutvikling, infrastruktur (jernbane/vei) og helse. 

Vi har felles interesser knyttet til utdanning ikke minst i forhold til maritime næringer og 

fiskerikompetanse.  

Vi må ha tett dialog framover i forhold til Grenlandsbanen. Herunder om og eventuelt når vi bør 

sende en felles delegasjon til Samferdselsdepartementet for å kunne bidra til å opprettholde trykket i 

forhold til realisering av dette prosjektet. 

 

 5. Avslutning og avklaring av eventuelle videre kontakter mellom regionrådene. 

Oppsummering ved ordfører Per Kristian Lunden og ordfører Hedda Foss Five. 

Det var et klart ønske om regularitet i forhold til møter mellom regionene på nivå årlig/halvårlige 

møter. Mulig også tettere i perioder hvor det er viktig med allianser og påvirkning. 

Sekretariatene for Grenlandsregionen og Østre Agder sammen med rådmennene ble pålagt et ansvar 

for kontinuitet i kontakten mellom de to regionene. 

Takk til lokalt vertskap for møtet i Risør! 

 

 

Ref. 

Ole Jørgen Etholm og Karianne Resare 

 

 


