Til
Styremedlemmer mfl i Østre Agder
Arendal 12.11.2016

Referat fra styremøte i Østre Agder Østre Agder fredag
11.november 2016 Risørhuset i Risør kommune.
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kjetil Glimsdal,
Grimstad kommune, ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune, Ordfører Robert
Cornels Nordli, Arendal kommune, opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal kommune,
ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.
Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune hadde forfall, og for han møtte varaordfører Margit
Smedal. ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune hadde forfall og for han møtte
varaordfører June Marcussen.
Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet.
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland hadde forfall.
Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Tone Marie
Solheim, Grimstad, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Harald Danielsen, Arendal, Jarle
Bjørn Hanken, Tvedestrand og Torill Neset, Gjerstad.
Willy Hægeland, Froland og John Bergh Aust-Agder fylkeskommune hadde forfall.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm og Bård Vestøl Birkedal
Under behandlingen av sak 73/16 deltok Styreleder Sverre Valvik og daglig leder Jan
Morten Myklebust.
Under behandlingen av sak 77/16 deltok Solveig Svardal fra Telemarksforskning.
SAKSLISTE:
Sak 71/16

Godkjenning av referat fra styremøtet 21.10.2016
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 72/16

Forslag til mandat ved evaluering av Østre Agder
Vedtak:
Styret vedtar mandat og framdriftsplan for evalueringen av Østre Agder med
følgende tillegg:
-

-

Sak 73/16

I tidsplanen må en legge inn involveringen av underutvalg i
evalueringsprosessen.
Det skal legges til rette for at innspill som det enkelte kommunestyre
fremmer i Østre Agders evalueringsprosess skal gjøres kjent via Østre
Agders nettsider. Styret forutsetter at det etableres en egen side som følger
evalueringsprosessen.
Styret ønsker å ha et punkt om dette tema på dagsorden i hvert styremøte i
den periode evalueringen pågår.
Styret oppfordrer de folkevalgte om å holde seg orientert om Østre Agder
via nettsidene. Det skal lages et kort notat til de folkevalgte om den
prosess som er iverksatt.
Arbeidsgruppen som var nedsatt for å forberede forslag til mandat og
tidsplan fikk i oppdrag å videreføre sitt oppdrag i evalueringsfasen.

Orientering om status ved og planer for Gullknapp flyplass
Daglig leder ved Gullknapp flyplass Jan Morten Myklebust redegjorde for
status ved flyplassen og planer for vider utbygging og sertifisering.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 74/16

Finansiering av utvidet kapasitet ved Arendal legevakt.
Vedtak:
Med bakgrunn i stort behov for å styrke regionens akutthelsetilbud gjennom
Arendal legevakt allerede fra sommeren 2016 gir Østre Agder KØH et
engangsbidrag til Arendal kommunale legevakt på kr.1.400.000. For å
finansiere bidraget styrkes ansvar 770200 med tilsvarende sum som hentes fra
Østre Agder KØH fond. Bidraget er en kompensasjon for at legevakten har
ivaretatt vaktansvaret for KØH på nattestid.

Sak 75/16

Forslag til samarbeidsavtale for Østre Agder KØH
Forslagene til samarbeidsavtale for henholdsvis KØH Myratunet og KØH
Feviktun var utsendt.
Vedtak:

Styret anbefaler medlemskommunene i Østre Agder å slutte seg til Forslaget
til samarbeidsavtale for KØH. Forslaget oversendes til kommunestyrer og
bystyrer i medlemskommunene for endelig behandling.
Sak 76/16

Prioriterte prosjekter i regi av næringsnettverket.
Det forelå forslag fra representanten Reidar Saga om å ta inn et nytt punkt 4 i
tillegg til de foreliggende punkter.
Vedtak:
Styret stiller seg bak forslaget til prioriterte prosjekt for Østre Agder felles
næringssatsing fra næringsrådgiverne og i tillegg tas med et nytt punkt 4:


Sak 77/16

Østre Agder engasjerer seg i arbeidet med å realisere en ferdig opparbeidet
næringstomt for produksjon av biodrivstoff(Biozin) på Jordøya i Åmli.
Presentasjon av resultater fra prosjektet Skandinavisk vekstkultur
Solveig Svardal fra Telemarksforskning orienterte om resultatene fra
spørreundersøkelsen gjennomført i forbindelse med prosjektet. Rapporten
gjøre offentlig tilgjengelig på Østre Agders nettsider.
Vedtak:
Styret tar resultatene til orientering.

Sak 78/16

Eventuelt
Utflytting av Statens helsetilsyn fra Oslo
Vedtak:
Østre Agder støtter fullt opp om det initiativ som er fremmet av Arendal
Høyre og som fikk full tilslutning i Arendal bystyre 27.oktober 2016
vedrørende mulighetene knyttet til en flytting av Statens helsetilsyn fra Oslo
til Arendal

Referent

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

