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Evaluering av Østre Agder i Vegårshei kommunestyre 5.september 

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 Vegårshei 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 kommunehuset. 

Innledning 

Ordfører Kirsten Helen Myren ønsket velkommen. Leder i styret for Østre Agder Per Kristian Lunden 

ledet samlingen.  

Styring 

En bør vurdere om styreleder og nestleder velges for to år, men de må kunne gjenvelges for en ny 

periode. Samtidig ble det understreket at kontinuitet kan være viktig for at leder skal kunne bygge 

relasjoner til beslutningstakere på nasjonalt nivå. 

Det bør være samling av folkevalgte minst en gang i året. Da kan en vurdere formannskapet, men 

også gruppeleder for å sikre at bredden i det politiske miljøet blir ivaretatt. 

Kommunestyret er usikre på om det er nødvendig at alle rådmennene stiller på styremøtene. 

Fint om Østre Agder ved leder og sekretariat kan delta på kommunestyremøter. 

Kommunestyret er innstilt på at styret for Østre Agder ikke må bli for stort. Derfor framkom det 

ingen forslag til endringer, men en ber om å få vurdert om opposisjonsleder kan tildeles en rolle 

Erfaringene fra RTA er at det å bruke en større bredde av politikere i samarbeid kan være gunstig. 

Her er ordførere representantskap, mens det er andre folkevalgte som sitter i styret. 

Kommunestyret understreker at styrets beslutningsmyndighet er meget begrenset og slik ønsker en 

at det skal forbli. Ordfører må forankre arbeidet i Østre Agder i egen kommune 

Informasjon 

Kommunestyret synes det vil være en god ordning, om ordfører med grunnlag i et notat fra 

sekretariatet systematisk orienterer de folkevalgte om pågående saker i Østre Agder. Her bør 

ordfører legge vekt på effekter for egen kommune. Denne orienteringen bør en vurdere å legge 

med møteprotokollen. Kommunestyret håper med dette å kunne bli tidligere involvert i aktuelle 
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saker i samarbeidet. Det er viktig med økt bevissthet i kommunestyret om hva en ønsker å oppnå 

gjennom samarbeidet.  

Det er en utfordring at kommunestyret vet for lite om prosjekter en tar del i gjennom Østre Agder 

samarbeidet. 

Oppgaver 

Bredbånd og mobildekning er viktige saker for distriktene i samarbeidet. Både for næringsliv og for 

skoleelever er dette av avgjørende betydning. 

Ettersom hele regionen har levekårsutfordringer så er det viktig at en jobber sammen om løsning av 

disse. Å få flest mulig i arbeid er avgjørende for å oppnå forbedringer. Derfor er en enig om å spisse 

målsettingen for arbeidet i retning av felles satsing på næringsutvikling og bedring av levekår. 

Arbeidsplasser i hele regionene er meget viktig. Samarbeidet om mulig Biozin-anlegg er veldig viktig 

selv om en ikke når helt i mål. Samarbeidet må ha perspektiv på de særlige utfordringene bygdene 

står overfor. 

En hovedmålsetting og ambisjon for samarbeidet må være å bidra til vekst i tallet på arbeidsplasser 

og forbedre regionens infrastruktur – vei, jernbane, tele- og el-nett. Veiopprusting er viktig. Veien 

til Akland er omkjøringsstrekning for E18 og benyttes i stor utstrekning av tyngre kjøretøy med 

bakgrunn i lav fri høyde i tunellen Sørlandsporten. 

Østre Agder samarbeidet gir regionen styrke utad og dette må en benytte. Samarbeidet må være 

en arena for å ta opp de store utfordringene for kommunen og regionen. 

Tilbud til innbyggere som sliter med utfordringer knyttet til psykisk helse er en utfordring for alle 

kommunene. 

Samarbeidet må erkjenne at kommunenes interesser kan variere. Et eksempel på dette er tilbudet i 

videregående skole der elever kan ønske å gå på andre skoler enn dit de henvises. 

Østre Agder må være en arena der vi involverer oss i prosessen fram mot nytt fylke og som når nytt 

fylke er etablert blir en premissleverandør for virksomheten der. 

Østre Agder må bistå distriktskommunene i deres anstrengelser for å bedre beredskapen mot 

bortfall av strøm- og telenett. Langvarige avbrudd truer samfunnssikkerheten og hemmer 

arbeidslivet i distriktene. 

Er det aktuelt å drøfte felles holdning til felling av rovvilt. Gaupebestanden er en utfordring på 

Vegårshei. 

Kommunestyret er opptatt av at det er ryddige prosesser dersom Østre Agder utreder endringer 

som får konsekvenser for eksisterende virksomhet og som berører medarbeidere.  

Kommunen opplever å få liten gevinst av KØH-tilbudet. Kan en større del av dette tilbudet 

forankres lokalt så har en tro på større nytteverdi. Et desentralisert KØH-tilbud må være tilgjengelig 

ut over dagtid. Avstand er en barriere for å benytte tilbudet. 

Kommunestyret understreker at små kommuner er avhengig av interkommunalt samarbeid og må 

være romslige når de vurderer regionens samlede behov. 
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Prosessvurdering 

Kommunestyret mente at de gjennom prosessen har fått mer å tenke på når det gjelder det 

interkommunale samarbeidet. Nyttig med dialog med ledelse og sekretariat i 

bevistgjøringsprosessen omkring hva vi vil med Østre Agder. Tror det er nyttig begge veier. 

Lederen ble takket for god møteledelse. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder 

 


