
Evaluering av Østre Agder i Tvedestrand kommunestyre 25.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 Tvedestrand 

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 

Det kan være en fare for at politisk ledelse må bruke for mye tid til samarbeidet. Kommunestyret er 

urolig for den demokratiske dimensjonen ved interkommunalt samarbeid.  Kommunestyret 

erkjenner at det er bruk for samarbeidet for å kunne klare å løse våre oppgaver og utfordringer. 

Politikerne i kommunestyret i Tvedestrand har behov for tettere kontakt med Østre Agder. 

Styring 

Styret bør utvides med opposisjonsleder for å få bredere politisk forankring. Halvårligmøte med 

formannskapet eller årlig møte med alle folkevalgte. 

Styret med ni personer er stort nok. Samlingene av andre folkevalgte mer en rådgivningsorgan 

overfor Østre Agder. (spørsmål b) 

Ikke store møter. Ikke representantskapsmøter men der det mer som en workshop der det var ulike 

tema. Mener at flere enn ordførerne må involveres. En utfordring med tidsbruk i kommunestyret, 

men mener dette er viktig for å sikre de folkevalgtes eierskap til Østre Agder. 

Utvide styre – kanskje ikke. Videooverføring av styremøter. Kort info på kommunestyret. Involvere 

de tillitsvalgte. Kanskje behov for at styret får noen større fullmakter. 

INFORMASJON 

Det er ønske om at det blir informert bedre i forkant av beslutninger som Østre Agder ønsker at 

kommunestyrene skal fatte for å forankre vedtakene i eierkommunene. 

Det er et ønske om at sekretariatet lager korte resyme av saker som ordfører kan bruke i sin 

informasjon overfor kommunestyrene. Samtidig må kommunestyrene bidra med sakene de ønsker at 

Østre Agder skal følge opp. 

Om mulig må kommunestyrene som ønsker få anledning til å komme med kommentarer til 

styremøtene på forhånd. 

Det kort resymeet må lokalt tilpasses ved at ordfører kan redegjøre for hvordan dette påvirker egen 

kommune. I Tvedestrand er det aktuelt å la en fra kommunestyret orienterer om saker i Østre Agder i 

kommunestyremøtet. Sakslisten til styremøter i Østre Agder er tilgjengelig på nettsidene, men lett 

adgang til dette materialet bør de folkevalgte få vi linker. Det sammendraget en ønsker fra 

sekretariatet skal være likt til alle folkevalgte. Daglig leder/sekretariatsleder skal ha tydelige 

informasjonsoppgaver overfor de folkevalgte. Dette kan eventuelt har form av en nyhetsmelding om 

sakene styret skal ha til behandling. 



Kommunestyret i Tvedestrand ønsker videooverføring av styremøtene som lagres. Sammendrag 

benyttes i forkant av kommunestyremøtene. Tidlig informasjon. Kommunestyret er åpne for halvårlig 

møter der formannskapene samles for å drøfte relevante saker i Østre Agder. Årlige møter for 

kommunestyret kan og vurderes. 

Kommunestyret åpner for å undersøke om det er mulig å synkronisere tidspunktene for 

kommunestyrene i Østre Agder kommunene.  

 

ØSTRE AGDERS OPPGAVER 

Østre Agder må ivareta store saker som egen kommune ikke kan ta hånd om på egenhånd. For 

Tvedestrand kan det være aktuelt med saker innenfor  

 Levekår,  

 Klima og miljø.  

 Trafikksikkerhet.  

 Kommunikasjon fiber og buss.  

KØH er for dyrt. Hvordan kan dette løses bedre? Kunne hver kommune gjort dette selv? Det er 

ønskelig å se dette i sammenheng med fellesløsning for legevakt og KØH. Det er viktig for kommunen 

å ha fokus på å kunne beholde lokale kompetansearbeidsplasser. 

Utfordringer - Hvordan håndtere vi konflikter/situasjoner der kommuner har ulike interesser? 

Politireform er et åpenbart eksempel på en slik sak. 

Østre Agder må prioritere arbeidsoppgaver som er av regional karakter arbeidsplasser, levekår. 

Kommunestyret ønsker samarbeid om oppgaver som forventer at vil bli best løst i felleskap. Østre 

Agder skal skape felles holdning til regional utvikling. Samarbeidet skal bidra til å markedsføre 

regionen. Østre Agder bør bidra felles kultur satsning. Aust-Agder som kulturlandsdel. 

Gjennom samarbeidet må vi bidra til å ivareta sykehuset i Arendal. 

Kommunestyret forventer støtte til ambulansetilbud i Tvedestrand. Samarbeidet skal bidra til et godt 

barnevern. Det må satses næringsarbeid og samfunnsutvikling. Kyststi i vår region. En god IKT-

løsninger. Tiltak for å bedre levekårene. Likt nivå på arbeidsgiveravgiften. Det er bekymring omkring 

totalbelastningen på bomavgifter. Vi bør forsvare AMK.  

Kommunestyrene må tenke på hva som er best for kommunen, men også klare å tenke på hva som 

er best for regionen. Samarbeidet i Østre Agder må bidra til å gjøre regionen attraktiv. 

Kommunestyret ser at det er behov for en gjennomgang av eksisterende samarbeid. Også vurdere 

hva som bør utgå? Har for lite kunnskap til hva som kan kuttes ut.  

En bør ha en felles tilnærming til klimautfordringene og digitalisering. 

Østre Agder må kunne bidra til et bedre samarbeide omkring psykisk helse ved skolene. 

Kommunestyrets hovedkonklusjon at det interkommunale samarbeidet er nødvendig. En bør sikte 

mot et sterkere formelt regionalt samarbeid.  

Østre Agder må sikre at en ivaretar hovedavtalens krav til innsyn og medvirkning i saker som angår 

medarbeidere i kommunene. 



Når en etablerer nye samarbeidsordninger så bør det fastsettes ett tidspunkt for når en skal evaluere 

ordningen. 

Prosessvurdering 

Det ble en konstruktiv prosess i Tvedestrand under god ledelse av styreleder. Kommunestyrets 

medlemmer har blitt inspirert til å følge med på hva som skjer innenfor rammene Østre Agder. Det 

hadde vært en fordel kommunestyrets medlemmer hadde hatt spørsmålene på forhånd. Ønske om 

at kommunestyret får tilsendt linken til nettsidene for evalueringen. Prosessen har skap mer glød og 

innsikt i kommunestyret i Tvedestrand. 

 

 

 

  


