
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

         Arendal 30.april 2018 

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 27.april 2018 i 

kommunestyresalen i Grimstad rådhus. 

 

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kirsten Helen 
Myren - Vegårshei, Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad 
kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune og opposisjonsleder Geir Fredrik 
Sissener – Arendal. 

Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører 
June Marcussen. Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for 
han møtte varaordfører Terje Eikin. Ordfører Ove Gundersen, Froland hadde forfall og for 
han møtte varaordfører Vidar Bjørkli. 

Fylkesordfører Gro Bråten hadde forfall og fylkesvaraordfører Jon Olav Strand hadde ikke 
anledning til å møte. 

Styres leder Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune ledet møtet.  

Fra rådmennene møtte: Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Christina Ødegård, Åmli, Jarle 
Bjørn Hanken, Tvedestrand, Harald Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad og Bo Andre 
Longum, Froland. Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad møtte fram til kl.10.30 da 
kommunalsjef Trond-Vegar Johannesen overtok for henne. 

Trond Aslaksen, Risør hadde forfall. 

Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og prosjektleder Bård Vestøl 
Birkedal.  

SAKSLISTE: 
 

Sak 26/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.03.2018 
Vedtak: 



 

 

 

 

Referatet fra styremøtet 16.03.18 godkjennes. 

Sak 27/18 Orientering om strategiplan AKT (Agder kollektivtransport as) 

Adm. Dir. Siv E. Wiken og plansjef Hilde Bergersen presenterte selskapets 
strategiplan og det ble en engasjert debatt om kollektivtilbudet.  

Vedtak: 

Styret i Østre Agder tar presentasjonen av Strategiplanen for AKT til 
orientering.  

Sak 28/18 Interkommunalt samarbeid om utvikling av gjestehavnene i Østre Agder  
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal hadde en presentasjon som gjennomgikk 
det utredningsarbeid som er gjort for å legge grunnlag for en felles innsats på 
feltet. Styret uttrykte et ønske om å besøke gjestehavna i Arendal neste gang 
styret har møte i byen 16.nov 2018 

Vedtak:  

1. Styret i Østre Agder ber om at den skisserte markedsundersøkelsen 
gjennomføres, og bevilger kr. 60 000 av fondsmidler (næringsfondet) til 
gjennomføring av denne.  
2. Styret i Østre Agder forventer et videre utviklingsarbeid med sikte på økt 
verdiskaping gjennom kommunenes gjestehavndrift. Styret ber 
gjestehavnforum komme med forslag til tiltak på regionalt og lokalt nivå for å 
legge grunnlag for å nå gjestehavnforumets målsetning om doblet 
verdiskapning i løpet av fem år.  
 

Sak 29/18 Felles innsats innenfor rammen av Østre Agder med sikte på å styrke 
bredbåndsutbyggingen i regionen 

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal holdt en presentasjon av samarbeidet på 
feltet. Representanten Kirsten Helen Myren ba om at 1.setning i andre 
kulepunkt i forslaget ble endret til: Næringsforum samordner forslag til 
prosjekter for utbygging i regionen. 

Dette fikk enstemmig tilslutning. 

Vedtak: 

• Østre Agder næringsforum skal ta ansvar for å følge opp samarbeidet om 
bredbåndsutbygging i Østre Agder.  

• Næringsforum samordner forslag til prosjekter for utbygging i regionen. 
Herunder utbyggingsprosjekter på tvers av kommunegrenser. I tillegg skal 
næringsforumet utarbeide en oversikt over aktuelle grep regionen kan 
iverksette med sikte på å oppnå bedre konkurranse ved 
bredbåndsutbygging i regionen.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/04/Presentasjon-strategi-kollektivtrafikk-Ostre-Agder-27.04.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/04/Presentasjon-styremote-gjestehavn-270418.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/04/Presentasjon-styremote-bredband-med-vedtak-270418.pdf


 

 

 

 

• Østre Agder næringsforum skal være arbeidsgruppe for oppfølging av 
utbyggingsplanen, og eventuelle nye fellestiltak innenfor 
bredbåndsområdet.  

Sak 30/18 Planlegging av styremøte og samling med Stortingsrepresentanter i Oslo 
30. og 31.mai 

Sekretariatet opplyste at kun en stortingsrepresentant hadde anledning til å 
stille 30.mai. 

  Vedtak: 

Planlagt samling med stortingsrepresentanter utsettes til fredag 24.august i 
Tvedestrand. Kontaktmøtet legges fra kl.12-15, etter styremøtet. Sekretariatet 
kontakter stortingsrepresentantene. 

Starttidspunkt for styremøtet i Oslo 31.mai blir kl.10-13. Møtet avholdes på 
Thon hotell slottsparken. 

Sak 31/18 Ny styreordning for IUA (Interkommunalt utvalg mot 
akuttforurensning) og Østre Agder dykkerberedskap 

Saken ble henvist til behandling i rådmannsutvalget. 

Sak 32/18 Uttale til Jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018-2029 

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal orienterte om innholdet i 
Jernbanedirektoratets handlingsprogrammet 2018-2019 sett ut fra regionens 
interesser.  

Vedtak:  

Styret ber om at det utarbeides et grunnlag for høringsuttalelse til styremøtet 
31.mai. 

Sak 33/18 Planlegging av nærings- og samfunnsutviklingsseminar 

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal ba om synspunkt på innhold og deltakelse 
på seminaret.  

Vedtak: 

Styret ønsker at det legges opp til bredere deltakelse fra kommunene enn bare 
styremedlemmene. Det er nødvendig å fastsette dato for seminaret på neste 
styremøte. 

 

Sak 34/18 Eventuelt 



 

 

 

 

  Status for arbeidet med visuell profil for Østre Agder 

Nytt emblem i form av pins ble delt ut til styrets medlemmer. Ny profil på 
nettsidene er på plass, men overflytting til ny plattform har medført noen 
ulemper i forhold til publisering av materiale. Dette er nå i orden. 

  Stimuleringsordning for flytting av studenter til Kristiansand 

Styret drøftet Kristiansand kommunes metoder for å stimulere flest mulig 
studenter til å melde flytting til Kristiansand. Ulike sørlandske kraftuttrykk 
ble benyttet om de metoder som benyttes. Det er et ønske om å komme med 
en uttalelse til byens framgangsmåte. Sekretariatet sender et utkast til uttalelse 
på sirkulasjon mellom styrets medlemmer. 

Status for arbeidet med sikte på etablering av Biozin-anlegg i Åmli 

Ordfører Reidar Saga informerte styret om progresjonen i prosjektet. AT skog 
har gått inn i prosjektet med sin eiendom i eiendomsselskapet. Sparebanken 
Sør bidrar med lånefinansiering av opparbeidingen. 

Planleggingen av anlegget går videre. Anslått investering er økt med om lag 1 
mrd.kr til 3,5 mrd.kr. En har utfordringer knyttet til å få nasjonal støtte til 
utviklingen av prosjektet fra NOVA. Det er behov for støtte fra lokalt politisk 
hold i kontakten mot regjeringen, der Klima- og miljødepartementet har 
overtatt ansvaret for fagfeltet. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  

 


