
 

 

 

 

Vedlegg til sak 18/16 

 

 

 

 

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   

 

 



Vedlegg sak 20/16

Konto Enhet Beholdning 01.01.15 bruk 2015 Avsatt Val.dato Beløp

25199068 88 - ØSTRE AGDER - SAMHANDLINGSREFORM -3561585,93 534540,87 267005,5 31.12.2015 -3 294 051 

25199556 88 - SAMHANDL.REFORMEN - KOMM.ØYEBL.HJELP -11950160,48 1944317,61 31.12.2015 -10 005 843 

25199925 88 - ØSTRE AGDER 2015 -1424878,79 116734 31.12.2015 -1 308 145 

25199554 88 - SAMHANDL.REFORMEN - IVERKSETTING -1037212,37 1037711,4 1027191 31.12.2015 -1 027 191 

88 - Østre Agder barnevern -275240,78 275240,78 0

25199897 77 - KOMMUNEREFORM - ØSTRE AGDER 0 365173 31.12.2015 -365 173 

25199898 77 - STRATEGISK NÆRINGSPLAN - ØSTRE AGDER 0 30526 31.12.2015 -30 526 

25199899 77 - FELLES VEILYSPROSJEKT ØSTRE AGDER 0 66148 31.12.2015 -66 148 

3908544,66 1756043,5

Status -16 097 076 

Nedgang i fondsavset 2152501,16



 

 

 

 
Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Lars Tore Rydland 

22246880 NO-0032 Oslo Org no.  
postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  

 

 

 

 

Østre Agder interkommunalt samarbeid  

Postboks 780 Stoa 

4809 ARENDAL 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 15/1408-37 23.02.2016 

 

Svar på henvendelse om ramme for skjønnsmidler  

Vi viser til deres brev av 17. desember 2015, der dere ber departementet vurdere å øke nivået 

for skjønnsmidler som tildeles kommunene i Aust-Agder gjennom Fylkesmannen. Dere ber 

også om en bekreftelse på at innspillet vil bli vurdert under arbeidet med 

kommuneproposisjonen for 2017. 

 

Variasjoner i kommunenes utgiftsbehov blir kompensert gjennom utgiftsutjevningen i 

inntektssystemet. Kommuner med et beregnet utgiftsbehov over landsgjennomsnittet får et 

tillegg i rammetilskuddet, mens kommuner med et beregnet utgiftsbehov under 

landsgjennomsnittet får et trekk. I 2016 har 13 av 15 kommuner i Aust-Agder et beregnet 

utgiftsbehov over landsgjennomsnittet, og kommunene blir kompensert for dette gjennom 

utgiftsutjevningen.  

 

Formålet med skjønnsmidlene er å fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i 

utgiftsutjevningen i inntektssystemet eller gjennom andre faste tilskuddsordninger til 

kommuner eller personer. For eksempel er arbeidsledighet et kriterium i utgiftsutjevningen. 

Arbeidsledige og uføre personer mottar også direkte statlige tilskudd gjennom ordninger som 

dagpenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.  

 

Departementet foretar nå en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. 

Gjennomgangen vil bli lagt fram i kommuneproposisjonen for 2017. I denne gjennomgangen 

vurderes alle elementene i inntektssystemet, inkludert skjønnstilskuddet. Vi bekrefter at vi har 



Side 2 

 

registrert anmodningen om å vurdere å øke rammen for skjønnstildelingen til Aust- og Vest-

Agder.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Grete Lilleschulstad (e.f.)  

underdirektør 

 Lars Tore Rydland 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 



Vedlegg sak 23/16 

Mandat utredning 

Etablering av felles kremasjonsløsning for kommunene i Østre Agder 

Styret for Østre Agder har fått oppslutning fra kommunestyrer og bystyrer i 
medlemskommunene om at det skal utredes en felles kremasjonsløsning med bakgrunn i at 
eksisterende anlegg ved Arendal krematorium på Høgedal har nådd konsesjonsgrensen på 
200.  

Grensen blir nå årlig overskredet medd hjemmel i en midlertidig tillatelse fra Fylkesmannen i 
Aust-Agder. Arendal kommune har derfor av fylkesmannen blitt pålagt å legge fram en plan 
for når anlegget på Høgedal kan oppgraderes med renseanlegg slik at konsesjonsgrensen 
permanent kan økes. 

Kommunene i Østre Agder legger til grunn at kremasjon skal være et fullverdig alternativ for 
bruk av kistegrav. Dette innebærer at forslaget til løsning skal legge til grunn at kremasjon 
skal være gratis slik det i dag er for innbyggere i Arendal. Intensjon bak er å begrense behovet 
for nye areal til kirkegårder med løpende vedlikeholdsbehov og å unngå 
investeringskostnadene knyttet til opparbeiding av nye kirkegårdsareal. 

1. Målsetting 
Gjennom å etablere et framtidsrettet og kvalitativt høyverdig tilbud om kremasjon i Østre 
Agder skal innbyggerne oppleve kremasjon som et godt alternativ ved eget valg av denne 
gravferdsløsning eller når pårørende gjør et valg av hvilken løsning som skal velges. 

Utredningen skal kunne gi beslutningsgrunnlag for kommunenes vurdering av om de skal 
delta i etableringen av et felles kremasjonsanlegg for regionen. 

2. Organisering av utredningsarbeidet 
Til å forestå utredningen ble det etablert en arbeidsgruppe med to representanter fra 
kirkevergen som driver eksisterende anlegg – kirkeverge Arnold Lundvall, teknisk 
medarbeider hos kirkevergen Petter Nordaberg,  en fra Arendal Eiendom prosjektleder Terje 
Aasbø og Ole Jørgen Etholm fra sekretariatet til Østre Agder. De tillitsvalgte ble invitert til å 
delta i utredningsarbeidet, og derfra deltar Atle Brekke. 

Østre Agder skal være sekretariat for utredningen og forestå kostnader knyttet til 
utredningsarbeidet. 

3. Mandat for utredningen 
Arbeidsgruppen får i oppdrag å utrede løsninger knyttet til  



 kremasjonsovn med størrelse som også ivaretar store kister og der en vurderer 
alternativ for oljebasert brenning som gass eller andre mer miljøvennlige løsninger. 

 rom med kjøleanlegg for oppbevaring av kister, og med tilstrekkelig kapasitet til også 
å dekke behovet når dette er størst. 

 transportløsninger knyttet til kremasjonsprosessen 
 utstyr for å håndtere rester fra brenning  
 renseanlegg 
 mulighet for tilrettelagte lokaler for pårørende som ønsker å delta under kremasjonen 
 sikre garderobeanlegg for begge kjønn i tilknytning til utvidet bygg 

Utredningsgruppen har anledning til å engasjere teknisk spesialkompetanse på 
kremasjonsanlegg for vurderingen av tekniske løsninger. 

Utredningen skal legge til grunn at det tilbud som etableres skal kunne dekke behovet ved 
vesentlig økt bruk av kremasjon i regionen. 

4. Tidsramme for arbeidet 
Med bakgrunn i at rådmennene skal ha sitt budsjettmøte for 2017 med tilhørende 
styringssignal for handlingsprogramperioden 2018-2020 den 25.mai må innstillingen fra 
arbeidsgruppen foreligge seinest 20.mai 2016. Intensjonen er at forslag til løsning innarbeides  
i kommunenes handlingsprogram. 

Utredningen skal foreslå en framdriftsplan for realisering av nytt anlegg. Dette for å kunne 
ivareta kravene fra Fylkesmannen i Aust-Agder og for midlertidig å kunne få anledning til å 
overskride tillatt antall brenninger i fasen fram til nytt anlegg er bygget. 

5. Økonomi ved drift av felles kremasjonsanlegg for kommunene i 

Østre Agder 
Utredningen skal inneholde et samlet kostnadsoverslag for utbyggingen. Den skal inneholde 
en anbefale hvordan ekstra kostnader til dette skal fordeles mellom driften av kirkegården og 
krematoriet. 

Utredningen skal gi en anbefaling for hvordan investeringen bør finansieres og komme med 
forslag til hvordan kostnadene til drift og nedskrivning av kremasjonsanlegget bør dekkes 
gjennom faste bidrag og gjennom betaling for bruk. 

I utredningen skal en vurdere og komme med anbefaling for hvorledes kremasjonstilbudet bør 
driver – herunder løsning som innebærer  

 Vertskommuneløsning 
 kommunalt selskap - IKS  

Arbeidsgruppen får en kostnadsramme for sin utredning på kr.100.000. 
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