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Evaluering av Østre Agder i Risør bystyre 7.september 2017 
 

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 Risør 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 Risør rådhus. 

Innledning 

Leder i styret for Østre Agder og ordfører i Risør Per Kristian Lunden ønsket velkommen og ledet 

samlingen.  

Styring 

For Risør har det vært en belastning at ordfører og rådmann i denne perioden har ivaretatt både 

lederfunksjon i styret og i rådmannsgruppen. Det påvirker kapasiteten i kommunens toppledelse og 

det bør derfor vurderes om valgperioden bør begrenses til to år. Det framkom usikkerhet omkring 

behovet for at alle rådmenn deltar på styremøter. 

Det er interesse for samling av folkevalgte en til to ganger i året, men de folkevalgte mener da at 

bør innkalle gruppelederne framfor komiteledere i tillegg til formannskapet. 

Hva innebærer det å endre betegnelse fra interkommunalt samarbeid til regionråd? Leder påpekte 

at en da nytter samme betegnelse som flertallet av interkommunale samarbeid, og at han ikke 

legger endrede funksjoner eller fullmakter inn i en slik navneendring. Statlige virksomheter 

benytter også regionråd som felles betegnelse på interkommunale samarbeid. 

Vertskommunemodellen gir demokratiske utfordringene. De folkevalgte opplever å være ansvarlig 

for de tjenester som leveres, uten reell innflytelse på styring og utvikling av tjenesten. De andre 

kommunene avgir denne myndighet til vertskommunen. Kan en se for seg løsninger som bidrar til 

at de som tar del i vertskommuneløsninger opplever større involvering i endrings- og 

utviklingsprosesser. Kan samkommuneløsninger bidra til å løse dette. Sekretariatet påpekte 

viktigheten av at de andre kommunenes medvirkningsrett tydelig framgår av samarbeidsavtalen for 

tjenesten.  

Hver kommune med sine utfordringer ønsker å bli sett i samarbeidet. Viktigheten av dette øker 

med etableringen av et nytt og større fylke der mange av kommunene i Østre Agder blir 

ytterkanter. Styret og sekretariatet må ivareta dette behovet og samtidig bygge allianser med andre 

ytterkanter i den nye fylket. 
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Oppgaver 

Det var bekymring for den sterke utgiftsveksten kommunen har opplevd i det felles brannvesenet, 

men understreket at felles brannvesen har bidratt til vesentlig høyere kompetansenivå blant 

mannskapene. 

Kommunestyret understreker viktigheten av klar oppgavedeling mellom fylkeskommune og det 

regionale samarbeidet i Østre Agder. Her må en utfylle hverandre og ikke bidra til dobbeltarbeid. 

I arbeidet med å forberede reforhandlingen av samarbeidsavtaler med sykehuset ønsker de 

folkevalgte innflytelse. Kan en samle folkevalgte som arbeider med helse for å drøfte denne 

rulleringen. 

Eksisterende legevakttilbud har klarer svakheter. Lange ventetider er belastende for brukerne. 

Hvordan kan dette forbedres? Hvordan kan overforbruk av pasienter fra de nærmeste kommunene 

unngås? En bør også vurdere KØH-tilbudet, herunder om deler av dette tilbudet kan 

desentraliseres. Risør tror de har kompetanse til å ivareta store deler av denne tjenesten, men 

legeberedskap er en avhengig av å samarbeide om. 

Ligger det til rette for å kunne etablere et helsetilbud knyttet til akuttfunksjoner på Vinterkjær? 

Hvordan kan samarbeidet bidra til vellykkede lokaliseringer som fengselet også til Risør som har 

svært stort behov for nye arbeidsplasser. Ligger det til rette for datalagringsanlegg i Risør? 

Infrastruktur herunder kystjernbane er viktig for Risør. 

Det videregående skoletilbudet er av avgjørende betydning for Risør. Hvordan vil etableringen av 

den nye skolen I Tvedestrand slå ut for tilbudet i Risør. En forventer forståelse for og støtte til å 

beholde dette skoletilbudet i Risør fra samarbeidskommunene i Østre Agder. 

Østre Agder må på vegne av kommunene ha en offensiv holdning til å iverksette prosjekter som kan 

bidra til å hente midler fra Aust-Agders fond nå i forbindelse med sammenslåingen. Her blir opp 

mot 50 milll. kr tilgjengelig. 

Kommunestyret stiller seg fullt og helt bak arbeidet for å sikre et godt sykehustilbud i Arendal. 

Østre Agder må påta seg en viktig rolle som samfunnsutvikler. I dette arbeidet må en ha forståelse 

for de særlige geografiske utfordringene Risør står overfor. 

Informasjon 

Kommunestyret er meget tilfreds med ordførers praksis knyttet til å informere om saker og 

aktiviteter i det interkommunale samarbeidet. Sekretariatet kan legge til rette for dette gjennom å 

utarbeide notater som i korte trekk redegjør for pågående saker.  
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