
 

 

 

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

 
 

Evaluering av Østre Agder i Grimstad kommunestyre 19.juni 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 Grimstad 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. 

Møte ble avholdt i Grimstad kommunehus. 

Innledning 

Ordfører Kjetil Glimsdal ønsket velkommen. Leder i styret for Østre Agder Per Kristian Lunden ledet 

samlingen.  

Oppgaver 

Grimstad er så stor at de fleste oppgaver kan løses i egen regi, men noen ganger kan kommunen 

være en ressurs for andre og noen ganger kan fellesløsninger også være nyttig for kommunen. 

Andre oppgaver som vi bør samhandle om er samferdsel. 

Grimstad ønsker gjennom samarbeidet skal bidra til å styrke UiA. Det kan blant annet skje ved at 

kommunens satsing på velferdsteknologi er koordinert med universitetets innsats på feltet. 

Det ble gitt tilbakemelding fra en politiker om gode erfaringer med interkommunalt 

barnevernssamarbeid fra en kommune i Listersamarbeidet. 

Østre Agder bør pleie samarbeid med Knutepunktet. Kanskje kunne alt sammen være en enhet? 

Det bør være aktuelt å vurdere et utvidet samarbeid innenfor forebyggende brannvernarbeid 

mellom Østre Agder brannvesen og Grimstad brannvesen, men beredskap i form av mannskap må 

forbli i Grimstad. 

Det bør være aktuelt å vurdere samarbeid om spesialfunksjoner. Grimstad har slitt med å få på 

plass logoped i halv stilling. Kan dette være en funksjon man kan samarbeide om? Spes.ped som 

helhet kan være et aktuelt samarbeidsfelt. Sandum skole i Arendal representerer et tilbud som 

Grimstad mangler.  

Alle kommunene bør rette fokus mot at flere elever skal klare å gjennomføre videregående 

opplæring på normert tid. 

I Grimstad representerer rus/psykiatri et utfordrende felt. Samarbeid om boveiledertjeneste kan gi 

grunnlag for større og mer spesialiserte fagmiljøer. 
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Grimstad har litt blandede erfaringer med hvordan Kristiansand opptrer. Med et nytt utvidet 

Kristiansand og et samlet Agder kan behovet for en felles plattform gjennom Østre Agder bli 

styrket. 

Ettersom hele regionen sliter med henblikk på levekår så må dette være et felles satsingsfelt, men 

det er viktig at satsingen innenfor rammen av Østre Agder skjer i samspill med fylkeskommunen 

som er tildelt en sentral rolle i arbeidet. Fra flere bord kom det fram synspunkt på at 

levekårsutfordringene må være det viktigste satsingsfeltet. Agderforskning har mye kunnskap om 

hvorfor regionen sliter og bør derfor være en viktig medspiller for kommunene i kunnskapsbasert 

innsats på feltet. 

De folkevalgte opplever at Østre Agder er toppstyrt. Kanskje kan denne samlingen være et signal 

om at en ønsker å endre på det. 

En bør erkjenne at lokalisering av funksjoner oppleves som viktig av de deltakende kommuner. 

Grimstad har særlige forutsetninger for å følge opp satsningen på velferdsteknologi. 

Grimstad mener at den bistand som ble gitt fra sekretariatet under arbeidet for å forsøke å få 

statlige arbeidsplasser knyttet til landbruksforvaltningen var viktig selv om vi ikke nådde opp. 

Denne type initiativ må vi stå sammen om. 

Dersom en slår sammen IKT Agder og DDØ bør en vurdere en desentraliserte løsninger for 

virksomheten. 

Næringsutvikling bør være et felt vi står sammen om, men en må unngå å arbeide med de samme 

sakene som fylkeskommunen. Det er stort behov for nye arbeidsplasser i regionen både gjennom 

vekst i næringslivet og ved at offentlige arbeidsplasser lokaliseres til Østre Agder. 

Østre Agders politikere må kunne bistå Grimstad i arbeidet for at etableringen av ny felles fagskole 

for Agder skal skje så raskt som mulig i de gamle lokalene til UiA. Det bør være unødvendig å bruke 

fem år på å få dette til slik de foreløpige forslagene legger opp til. 

Styring 

Dagens styre løsning fungerer tilfredsstillende, men en kan vurdere om opposisjonsleder i Grimstad 

kunne komme inn på linje med ordningen for Arendal, med bakgrunn i at kommunen er en stor 

bidragsyter til samarbeidet. Et utvidet styre kan bidra til sterkere forankring av samarbeidet slik at 

dette må vurderes opp mot fordelene knyttet til å videreføre ordningen med et mindre styre. 

En eller to samlinger i året av sentrale politikere fra medlemskommunene kan være hensiktsmessig 

for å styrke det politiske eierskapet. Eventuelt kan en vurdere om deler av en slik samling kan deles 

opp i ulike tema. Også tematiske fagsamlinger kan være aktuelt for folkevalgte i kommunene.  

Østre Agder bør ha fokus på å skape gode forankringsprosesser, men må samtidig unngå at 

formelle prosesser trekker ut i tid. 

Det ble pekt på gode erfaringer fra Listerrådet med henblikk på deres styringsstruktur. 

Ryddig oppgave fordeling mellom styret og rådmannsgruppen er viktig. Driftsoppgaver bør bli 

ivaretatt av rådmennene. 

Informasjon 

Informasjonen fra Østre Agder til kommunestyrene må være kortfattet. Kommunestyret ønsker 

også at ordfører orienterer om saker som kommer opp til behandling i samarbeidet. 
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Redigeringen av informasjonsnotater til kommunestyrer/bystyrer må være meget stram og kun 

knyttet til de viktigste sakene og beslutningene. 

Prosessvurdering 

Det var tilfredshet med å bli involvert i evalueringsprosessen og det bidrar til å forankre 

samarbeidet. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder 

 


