Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Andre deltakere på møtet
Arendal 15.februar 2016

Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 12.februar 2016 i
Froland kommunehus.
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, Ordfører Reidar Saga,
Åmli kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Kjetil Glimsdal,
Grimstad kommune, ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, ordfører Kirsten
Helen Myren, Vegårshei kommune, Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune og
ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.
Opposisjonsleder Anders Kylland i Arendal hadde forfall og for han møtte Geir Fredrik
Sissener.
Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet.
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte.
Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Bjørn Kristian
Pedersen, Grimstad, Harald Danielsen, Arendal og Willy Hægeland, Froland. Ass.
fylkesrådmann John G. Bergh fra Aust-Agder fylkeskommune møtte.
Ole Petter Skjævestad, Vegårshei og Torill Neset, Gjerstad deltok på møtet fram til kl.10.15.
Pål Frydenberg, Tvedestrand hadde forfall og for han møtte Øyvind Johannesen.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.

Under behandlingen av sak 10/16 deltok prosjektleder Bård Vestøl Birkedal i Østre Agder
og leder av Østre Agder næringsnettverk Tonje Berger Ausland fra Gjerstad kommune.
Underbehandlingen av sak 12/16 deltok regionplankoordinator Inger Holen.

SAKSLISTE:
Sak 08/16

Godkjenning av referat fra styremøtet 14.januar 2016
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 09/16

Regnskap Østre Agder 2015
Vedtak:
Styret godkjenner regnskap for 2015.

Sak 10/16

Virksomhetsplan for Østre Agder 2016
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal oppsummerte status for oppfølging av
Strategisk næringsplan for Østre Agder. Presentasjonen følger referatet. Leder
av Østre Agder næringsnettverk gav en orientering med særlig vekt på
hvordan en blant næringsmedarbeiderne hadde arbeidet for å få til felles
etablerertjeneste og sammenslåing av fond og hvilke utfordringer en hadde
møtt i dette arbeidet.
Vedtak:
Styret tar virksomhetsplanene til orientering.

Sak 11/16

Erfaringer med kontaktmøter med Grenlandsregionen
Vedtak:
Styret tar notatet til orientering og ber sekretariatene om å legge til rette for to
årlige møter mellom regionrådene. Neste gang høsten 2016.

Sak 12/16

Drøfting av rutiner for informasjonsflyt til styret fra Sørlandsrådet og
rådmannsutvalget for oppfølging av regionplan 2020
Regionplankoordinator Inger Holen orienterte om navneendringen fra Politisk
styringsgruppe – PSG til Sørlandsrådet og om behovet for styrket kontakt
mellom dette og regionrådene.

Vedtak:
På styremøtene i Østre Agder skal det legges inn en orientering fra leder i
regionrådet når det er møter i Sørlandsrådet.
Styret for Østre Agder må være oppmerksom på muligheten for å bruke
Sørlandsrådet i saker der dette er relevant.
Sak 13/16

Intensjoner og rammer for studiebesøk og styremøte lagt til Oslo
Styrtet drøftet aktuelle problemstillinger en ønsker vurdert som tema for
samlingen.
Vedtak:
Styremøtet legges til tirsdag 12.april slik at hele onsdag 13.april fram til
togavgang kl.16.35 kan benyttes til ulike møter med nasjonale myndigheter.

Sak 14/16

Følgetjeneste for gravide med lang reisevei til sykehus
Styreleder Per Kristian Lunden orienterte om hvordan Risør, som av styret for
Østre Agder har fått et koordineringsansvar for oppfølgingen av denne saken
for de kommuner dette gjelder, hadde fulgt opp overfor Sørlandet sykehus
HF. Det kan bli aktuelt med et vaktsamarbeid mellom de kommuner dette
omfatter.

Sak 15/16

Utredning av to alternativ for videreføring av KØH tilbud i regi av Østre
Agder.
Vedtak:
Styret for Østre Agder engasjerer Agenda Kaupang innenfor en ramme på 60
timer med sikte på å få fram beslutningsgrunnlag for videre KØH-tilbud
innenfor rammen av Østre Agder etter to alternativ.
1. Et sentralisert felles tilbud med tilhørende ambulant tjeneste.
2. Et desentralisert felles KØH-tilbud med felles løsninger i forhold til
legedekning.

Sak 16/16

Status for kommunereformarbeidet
Ordførere og fylkesordfører oppsummerte status for arbeidet med
Kommunereformen i egen kommune eller fylkeskommune.
Vedtak:
Styret tar tilbakemeldingen fra kommunene og fylkeskommunen til
orientering.

Sak 17/16

Eventuelt
Status for arbeidet med utbygging av ny E18
Vedtak:
Styret anmoder om at styreleder i Østre Agder får anledning til å stille som
observatør på møter mellom fylkeskommunen og kommunene Arendal og
Tvedestrand avholder med veiselskapet Nye veier.
Styret anmoder om å få et møte med Samferdselskomiteen på Stortinget den
13.april for å få legge fram synspunkt på nivået for bompengeavgift på veien.
Arbeidet med KVU for Grenlandsbanen
Styreleder opplyste at det skulle være et møte 3.mars vedrørende arbeidet
med KVU Grenlandsbanen. Han og ordfører i Gjerstad opplyste at de ville
delta på møtet.
Nye nettsider for Østre Agder
Nye nettsider er publisert. Styremedlemmene ble oppfordret til å informere
folkevalgte i egen kommunen om sidene og oppfordre til at de blir brukt.

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

