
 

 

 

Østre Agder interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, 
Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli, PB 780 Stoa, 4809 Arendal Side 1 
 

 
 

 

Østre Agder: Informasjons- og forankringsprosess i by- og kommunestyrene 

 

 

Tre timers program for informasjons og forankringsprosess i by- og kommunestyrene i 

Østre Agder-kommunene: 

 

Ordfører i kommunen eier prosessen, leder og innleder kort. 

Det er viktig at by- og kommunestyrerepresentantene har satt seg inn i problemstillingene 

på forhånd. Evalueringsrapporten fra Agderforskning og Østre Agder gir en god bakgrunn 

og bør leses. Innlegget i Agderposten og lokalaviser reiser noen aktuelle problemstillinger. 

 

Ordfører avtaler med representanter fra Østre Agder hva han/hun trenger hjelp til i form 

av innledninger og prosessledelse. Representanter fra Østre Agder lager et 

oppsummerende referat fra prosessen i hver kommune og en samlet framstilling av 

prosessen i alle kommunene. 

 

Prosessen gjennomføres i et lokale der lokalpolitikerne plasseres rundt småbord, 6-7 ved 

hvert bord, blandet og forhåndsdefinert. Det settes ut navneskilt med vekt på variert 

sammensetning og blanding av partier. Rådmenn og kommunalsjefer kan gjerne delta, men 

det legges vekt på innspill fra politikere. Tillitsvalgte inviteres spesielt og kan gjerne være 

med på et eget bord. Hele prosessen er åpen for alle som tilhørere. 

 

Time 1: 

Informasjon om Østre Agder 

Dette driver vi med i dag. Bredden i det interkommunale samarbeidet. (Fra egen-

evaluering) 

Østre Agder sammenlignet med andre regionråd (Fra Agderforsknings evaluering) 

Østre Agder i et samlet Agder, en egen ”øst-politikk”? 

Hovedpåstand til refleksjon rundt bordene: Alle kommuner trenger det regionale 

samarbeidet og dette samarbeidet blir stadig viktigere. Noen som er uenige? 

 

Time 2: 

Hvordan skal Østre Agder styres?  

Hvordan skal by og kommunestyrene informeres og involveres? Er det et demokratisk 

underskudd, og hva gjør vi eventuelt med det? 

Innledning om styringsmodeller, forslag til informasjons- og involveringsløsninger. 

Diskusjon i grupper, oppsummering i plenum. 

 

Time 3: 

Min kommune og Østre Agder 
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Hvilke saker og prosjekter i min kommune er det viktig at Østre Agder fortsatt arbeider 

med? Hvilke saker er eventuelt unødvendig å arbeide med eller bør kommune arbeide med 

selv? Hvilke nye saker vil jeg at Østre Agder skal ta opp på vegne av min kommune? 

Hva bør Østre Agder sine hovedoppgaver og hovedmålsettinger være framover? 

Hva er avveiningen mellom hensyn til egen kommune og hensyn til region? Når er det 

sammenfallende – når skiller interessene lag? 

 

 

 

Styringsmodeller Østre Agder – hvordan redusere ”demokratisk underskudd”? 

 

Målsetting: 

Bedre demokratisk styring og kontroll 

Tydeligere kommunalt forståelse for og eierskap til regionale saker og egen rolle i regionen 

Strategisk arbeid i forhold til Agder region/fylkeskommune 

 

Styre (dagens ordning) 

Ordførere og rådmann i 8 kommuner 

Opposisjonsleder i Arendal 

Observatører: Fylkesrådmann, fylkesordfører 

Møtes hver måned 

 

Ny ordning: Styreleder og nestleder velges for 2 år. 

 

Representantskap (utvidet styringsgruppe) 

Består av formannskapene i alle kommunene 

Møtes en gang i halvåret 

Orientering om regionrådets arbeid og prioriteringer. 

Innspill fra alle kommuner. Utfordringer i kommunen og til regionen. 

 

Risør 2. april 2017 

Per Kr. Lunden, styreleder i Østre Agder regionsamarbeid 

 
 


