
Evaluering av Østre Agder i Åmli kommunestyre 27.april 2017 
 

Notatet: 

Dette er et uformelt notat utarbeidet av sekretariatsleder under kommunestyrets drøftelse. I 

etterkant er det ryddet og systematisert. Synspunktene representerer innspill fra enkeltrepresentanter 

underveis i møtet og representerer ikke en oppsummering av hva kommunestyret i Åmli ønsker at det 

skal bli lagt vekt på i den videre evalueringsprosessen. Dette vil kommunestyret få anledning til å 

komme med på et senere tidspunkt i evalueringsprosessen. 

Innledning 

Ordfører ønsket velkommen. 

Erkjennelse av et demokratisk underskudd – hvordan kan dette forbedres? 

Usikkerhet omkring Østre Agders rolle som talsorgan for regionen i et nytt Agder. 

Det er viktig at det er et tydelig skille i Østre Agders mellom driftsoppgaver og utviklingsoppgaver. IKS 

er et eksempel på samarbeid hvor styret ikke blander seg i drift, slik bør ØA også være. 

Styring 

Det rådende prinsippet må være at rådmennene styrer driftsoppgavene slik de gjør i den enkelte 

kommune.  

Det må være et prinsipp at en i kommunestyret orienteres om saker som skal opp i Østre Agder. 

Det bør være mulig å involvere formannskapene mer i Østre Agder samarbeidet. Hvis en får det til 

kan det være greit at styret er som det er. Styret bør ikke utvides da det vil bli mer tungrodd. Det er 

viktig å unngå at Østre Agder skal bli en arena for interne politiske drakamper i regionen. Redd for en 

styringsmodell basert på «kjøttvekt». Ordfører som heltidspolitiker er den som kan og bør 

representere kommunen inn i samarbeidet men ved å være to kan det styrke forståelsen/eierskapet 

når sakene skal informeres om/drøftes lokalt. Stemmerett i styret bør begrenses til ordfører. Det 

forutsettes at varaordfører må få godtgjørelse. 

Det er fint med samlinger, men å samle alle kommunestyrene vil bli for stort til å skape dialog. Å 

samle formannskap kan være et aktuelt nivåStormøter har liten verdi. Når de blir for store blir det 

enveis kommunikasjon. 

Når en vurderer løsning av driftsoppgaver så bør en både vurdere vertskommuneløsninger og IKS 

løsninger. 

Informasjon 

Kommunestyret ønsker informasjon i kortform supplert med kommentar fra egen ordfører. Positive 

til e-post nyhetsbrev. Gjøre det til en fast ordning med fast post om Østre Agder ved starten av 

kommunestyrets møter. 

Gjennom Østre Agder bør en vurdere om det er mulig å samordne tidspunkt for møter i 

kommunestyrene i regionen. Da vil en kunne planlegge styremøtene i Østre Agder slik at det passer å 

gi en orientering om sakene som planlegges behandlet i styret for Østre Agder. 

Oppgaver 



Hovedfokus for Østre Agder bør være regionalt utviklingsarbeid. I en slik sammenheng må og Åmli 

støtte arbeidet for stasjon på Brokelandsheia selv om det kan være til ulempe for egne interesser. Da 

forventer også Åmli sterk støtte til sitt arbeid for å få hevet standarden på Rv-41. Det er viktig at alle 

er innstilt på å ta og gi i samarbeidet. 

Sårbare tjenester trenger uformelle samarbeidsfora. Det er viktig at Østre Agder bidrar til felles 

kompetansehevingstiltak. 

Åmlis politikere er opptatt av at desentralisering når en etablerer felles tjenestetilbud for eksempel i 

forhold til lønn. 

Vei styres mye av staten, men også fylkesveiene er viktige. Eksempel på dette er Fv415 over 

Ubergsmoen. Her bør regionen kunne være en viktig medspiller for Åmli. Opplever en å få dette så vil 

det mye for den «Goodwill» samarbeidet oppnår. Det er viktigere enn noen gang med samarbeid, 

men det må ikke bidra til at kompetanse dreneres vekk fra kommunene. Den overordnede 

målsettingen bør være: Kompetente fagmiljøer skal gi bedre og billigere tjenester til innbyggerne. 

Østre Agder må kartlegge muligheter for å oppnå dette. Digitaliseringen bør gi muligheter for 

desentralisering – samarbeid som skal lokaliseres kan bli en prøvestein i forhold til dette. 

Åmli peker på at Vest-Telemark regionråd kan være en aktuell samarbeidspartner for Østre Agder i 

mange av de sakene kommunen arbeider for å få til. 

Under henvisning til skisenteret på Vegårshei peker kommunen på det samarbeidet de har etablert 

med Nissedal for et motorsenter som ligger rett på den andre siden av fylkesgrensen. Dette kan være 

et felt som ligger til rette for felles satsning. 

Med bakgrunn i regionens felles levekårsutfordringer er fellessatsinger på dette felt aktuelt. 

Representantene ser positivt på framtidig samarbeid gjennom Østre Agder. En ser at deltakerne i 

samarbeidet anerkjenner hverandres utfordringer. Østre Agder må være en tydelig aktør innenfor 

rammen av den nye Agder regionen. Viktig med et sterkt regionråd. 

Prosessvurdering 

Det var viktig med den informasjon man mottok gjennom møtet. Bare det å vite at vi nå skal få 

informasjon om ØA, er en styrke og veldig positivt. 

Viktig at det blir satt fokus på de politiske utfordringene ved interkommunalt samarbeid og at en ser 

konstrukt på løsninger for å møte disse. Dette er nødvendig for at samarbeidet skal bli godt forankret 

i de deltakende kommuner. 

Nyttig med denne runden nå. Dette blir viktig som bakgrunn når saken kommer tilbake til høsten fra 

styret. 

Enkeltrepresentanter uttrykte at samlingen langt hadde overtruffet deres forventninger og at de 

hadde opplevd å bli engasjert under møtet. 


