
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

Kommunenes postmottak 

       Arendal 3.april 2017 
 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. 
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører 
Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, 
ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Jan Dukene, Tvedestrand 
kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune. 

Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for han 
møtte Terje Eiken. Opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal hadde forfall 
og for han møtte Geir Fredrik Sissener. Ordfører Kirsten Helen Myren, 
Vegårshei kommune hadde forfall og for henne møtte Jon Geir Smeland. 

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte. 

Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet. 

Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Ole Petter Skjævestad, 
Vegårshei, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand og Øystein Bråstad, Froland. 

Trond Aslaksen, Risør, Harald Danielsen, Arendal, Tone Marie Solheim, 
Grimstad og Torill Neset, Gjerstad hadde forfall. 

Ass. fylkesrådmann John G. Berg hadde forfall 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

 

SAKSLISTE: 

 
Sak 20/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 03.03.2017 
 

   



 

 

 

 

Vedtak: 

I overskriften i referatet for 3.mars 2017 skal møtestedet 
endres til Fjellheim, Vegårshei - ellers ble referatet godkjent. 

Sak 21/17 Styrket ambulansetjenestetilbud i Tvedestrand 
 Ved innledningen til drøftingen ble det opplyst at Helse- og 

omsorgslederforum i Østre Agder hadde behandlet saken og 
støttet henvendelse til Sørlandet sykehus HF om etablering av 
et slikt tilbud. Rådmann Jarle Bjørn Hanken i Tvedestrand 
kommune orienterte kort om bakgrunnen for saken. 

Vedtak: 

Østre Agder stiller seg bak Tvedestrand kommunes 
henvendelse til SSHF om etablering av egen ambulansestasjon 
sentrumsnært i Tvedestrand kommune. 

Sak 22/17 Status for Østre Agders arbeid vedrørende utflytting av 

statlige arbeidsplasser 

 
Vedtak: 
Styreleder får fullmakt til å engasjere ekstern bistand i arbeidet 
for å lokalisere statlige arbeidsplasser til regionen.  
 
Østre Agder ønsker særlig fokus på fellesfunksjoner for 
fylkesmannsembetene og mot ny organisering av Husbanken. 
 
Styret ønsker en sak vedrørende høringen om lokalisering av 
regionale NAV-funksjoner til neste møte. 
 
Styret ber om at det utarbeides et forslag til høringsuttalelse til 
lokalisering av regionkontor for NAV i Agder til styremøtet 
28.april. 
 

Sak 23/17 Rådmennenes budsjettseminar  

 Sekretariatsleder redegjorde for spørsmål som var drøftet under 
rådmennenes budsjettseminar. Samlet oppsummering av 
økonomiske konsekvenser vil foreligge etter rådmennenes 
møte 19.april 2017. 

Vedtak: 

   Styret tar saken til orientering. 

Sak 24/17 Evalueringsprosessen av Østre Agder i kommunene  



 

 

 

 

 Styreleder orienterer om opplegg fra Østre Agder sin side til 
disse møtene. Videre hvilke avtaler som foreligger. På 
møtetidspunktet forelå det avtaler for besøk til 
kommunestyrene for Tvedestrand 25.april, Åmli 27.april, 
Arendal 4.mai og Grimstad 19.juni og det ble avtalt møte med 
Froland til 15.juni. Resterende møter avtaler styreleder med 
ordførerne. Ordførere inviteres til å være observatører under 
andre kommunestyrers drøfting av Østre Agder. 

Vedtak: 
 
Ett tre timers program for informasjons- og forankringsprosess 
i by- og kommunestyrene i Østre Agder oversendes 
kommunene som selv bestemmer hvordan de ønsker å legge 
opp sin lokale prosess. 
 
Styret tar sikte på å arrangere en felles samling av de 
folkevalgte i medlemskommunen 17.oktober kl.12-16. 
 
Ut over dette tar styret saken til orientering.  

Sak 25/17 Orientering om fellesmøte hos Samferdselsminister Ketil 

Solvik Olsen med Telemark vedrørende E18 og Nye veier 

 Styreleder Per Kristian Lunden og ordfører Jan Dukene 
orienterte om samling hos samferdselsministeren 22.mars 
2017.  

Det er ønskelig å starte opp formell planleggingsprosess for de 
deler av E18 som ikke har firefelt i fylket. Dette oppdraget er 
gitt Nye veier. 

Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Sak 26/17 KØH psykisk helse og rus – rapport fra Østre Agder 

 Overlege for KØH og legevakt Espen Huldt-Nystrøm  
presenterte utredningen. Helse- og omsorgslederforum har 
tidligere behandlet utredningen og anbefalt forslaget. 

 Vedtak: 

 Styret støtter de framlagte forslag i rapporten om etablering av 
felles KØH –tilbud innenfor psykisk helse og rus. 



 

 

 

 

Vertskommuneavtaler mellom Arendal/Grimstad og øvrige 
kommuner må tilpasses den nye tjenesten. 

Tilbudet må vurderes på nytt når nye lokaler for legevakt – og 
KØH er etablert. 

Styret ønsker at sekretariatet utarbeider et felles saksgrunnlag 
som kan benyttes ved den videre saksbehandlingen i 
kommunene. 

Sak 27/17 Respons på innspill til KVU Grenlandsbanen fra 

Jernbaneverket 

 Vedtak: 

 Styret avventer prosessen videre og vurdere når det er 
hensiktsmessig å spille inn spørsmålet om stasjon på 
Brokelandsheia.  

Sak 28/17 Eventuelt 

Orientering om status for planlegging av studiebesøk i 

Brussel 

Sekretariatet gjennomgikk det foreløpige programmet for 
studiebesøket til Brussel i november. 

Støtte til søknad i regi av KS Agder om støtte for 

forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 

kommunene 2017 fra Agder. 

Vedtak:  

Styret for Østre Agder støtter søknaden fra KS Agder om støtte 
til prosjektet for å forebygge radikalisering og voldelig 
ekstremisme. 

Styret er åpent for å få en orientering om status for prosjektet, 
der også regionens SLT-koordinatorer inviteres. 

Felles utfordringer knyttet til levekår i Østre Agder 

Det ble drøftet om regionen burde arbeide mer felles om 
folkehelseutfordringene. Herunder hvilke muligheter regionen 
har for å oppnå midler fra Nasjonalt folkehelseprogram. Samt 
om en satsning vil kunne binde regionen tettere til UiA. 
Rådmennene bør drøfte temaet før det eventuelt reises som en 
sak overfor styret. 



 

 

 

 

 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  

 


