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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

 

Innkalling til styremøte i Østre Agder 24.august 2018 på Nes Verk, Tvedestrand. 

 

Sted Tid  

 

Nes jernverksmuseum, møterom 

Fredag 24.august 2018 
kl.09-12 med 
påfølgende lunsj 

Saksliste: 

 

Sak 46/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 31.mai 2018 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 47/18 Orientering om organisatoriske endringer i NAV Agder og ved lokale Nav-kontor 

Ny leder for NAV Agder Elisabeth Blørstad og leder ved NAV Aust-Agder fram til 31.desember 2018 Hilde 
Høynes redegjør for de endringer som iverksettes ved NAV Agder fra årsskiftet. Herunder hvilke behov for 
endring ved lokale NAV-kontor som følger av dette. De vil redegjøre for de omfattende endringene som er 
iverksatt i organiseringen av NAV vest i region Agder. 

Rådmennene i Østre Agder har anmodet NAV-leder i de åtte kommunene om å utrede hvilke strukturelle 
endringer som kan være aktuelle i Østre Agder. NAV-ledere i regionen sammen med noen rådmenn vil 
foreta en befaring til Valdres(Fagernes) og til Lillehammer for å bli orientert om de endringer som er 
iverksatt der. 

Forslag til vedtak: 

Styret tar orienteringen fra ledelsen ved NAV Agder til etterretning. 

Styret stiller seg bak rådmennenes ønske om hurtig å utrede hensiktsmessige organisatoriske grep i Østre 
Agder med sikte på å kunne løse nye oppgaver ved lokale NAV-kontor hvis det blir aktuelt å flytte slike 
oppgaver fra regionalt NAV. 

 

Sak 48/18 Status for planarbeidet vedrørende planarbeid knyttet til E18 Arendal- Grimstad og 
Tvedestrand til Bamble. 

Prosjektleder Harald Tobiassen redegjør for status i planarbeidet. Herunder foreløpige konklusjoner. Styret 
får anledning til drøfte hvordan en kan sikre bred involvering i den pågående prosess.  

Vedtak: 
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Styret tar prosjektlederens gjennomgang til orientering. 

 

Sak 49/18 Oppsummering av erfaringene med Arendalsuka 2018 

Leder i rådet for Arendalsuka ordfører Robert Cornels Nordli orienterer styret om hvilke erfaringer 
vertskommunen har høstet fra gjennomføringen i 2018.  

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 50/18 Orientering om årets TV-aksjon «Kom inn» i regi av Kirkens bymisjon 

Merete Haslund og Alf Reiar Berge fra Kirkens bymisjon kommer for å gi styret en orientering om 
sine planer for gjennomføring av innsamlingsaksjonen i regionen. 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 51/18 Protest mot å redusere mannskapene i HV i kommunene som omfattes av           
Østre Agder 

Det foreligger et notat fra ordfører Robert Cornels Nordli der han redegjør for lokale konsekvenser 
knyttet til nedbemanning av HV i Østre Agder. 

Forslag til uttalelse til Generalinspektøren for Heimevernet med kopi til forsvarsjef og til partiene 
på Stortinget: 

Ordførerne i Arendal, Grimstad, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli med 
tilslutning av fylkesordfører i Aust Agder krever at planene for reduksjoner på HV-mannskaper i 
regionen skrinlegges. 

 Aust-Agder mangler all annen tilstedeværelse fra forsvaret enn HV. Når den planlagte 
fjerningen av luftforsvarets skoleavdeling på Kjevik i løpet av få år flyttes så er det kun HV 
som representerer landets forsvar i landsdelen. 

 Agder har mange objekter som skal ivaretas i en krisesituasjon som flyplasser, kraftanlegg, 
havneanlegg med mer jfr Riksrevisjonens melding til Stortinget. Nåværende HV-styrke er 
liten i forhold til de oppgaver de skal ivareta hvis landet kommer i en alvorlig situasjon. 

 Hvis allierte styrker skal bistå Norge i en alvorlig sikkerhetssituasjon så vil HV-mannskapene 
være nøkkelpersonell for å kunne bistå disse med den lokalkunnskap som er 
forutsetningen for at de skal kunne operere effektivt i landsdelen. 

 Agder har vært en landsdel som gjentatte ganger har opplevd konsekvensene av større 
katastrofer. Sist ved flommen i 2017. I 2009 representerte Frolandsbrannen den største 
skogbrann i Norge etter krigen. Konklusjonen fra evalueringen av denne var at HV-
mannskaper spilte en avgjørende rolle for å forhindre at denne fikk enda mer katastrofale 
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konsekvenser. En vesentlig forutsetning for å kunne spille en så avgjørende rolle er hurtig 
mobilisering og utstrakt lokalkunnskap. Avstand gir tidstap som er en kritisk faktor og 
lokalkunnskap kan ikke erstattes. Lokalkunnskap er også en nødvendig forutsetning for at 
mannskapenes sikkerhet under en brann skal kunne ivaretas. 

Det er ordførernes oppriktige tro at landets nasjonalforsamling ikke hadde til hensikt å fjerne 
kapasiteten til å forsvare og ivareta Agder når de behandlet Forsvarsstudien og langtidsplanene for 
landforsvaret. Nå viser de detaljerte planene for oppfølging av forsvarets planer og de 
budsjettmessige rammene for forsvarets virksomhet at en har mistet oversikten over hva som må 
være et minimum av kapasitet i Agder for å kunne ivareta oppgavene. 

Hvis forsvaret iverksetter sine uforsvarlige planer, vil regionens ledende politikere be 
Stortingspartiene ved første anledning å pålegge forsvaret å omgjøre vedtaket og å stille de små 
midlene til rådighet som skal til for å opprettholde HV-styrken i Agder og landet som helhet. 

 

Sak 52/18  Innspill fra Østre Agder regionråd til regionalt politiråd 19.oktober i Froland. 

Styret skal møte ledelsen i Agder politidistrikt og lokal politiledelse 19.oktober. Det står styrets 
medlemmer fritt å reise saker i møtet, men hvis det er særlige problemstillinger en vet at en 
ønsker reist kan vi sikre deltakelse fra nøkkelpersonell i møtet hvis temaet er varslet på forhånd. 

Sekretariatet kommer tilbake med for slag til vedtak med grunnlag i styrets drøftelse. 

 

Sak 53/18 Gjennomgang av avtalestruktur knyttet til det lovpålagte samarbeidet mellom 
kommunene og Sørlandet sykehus HF (SSHF) 

Vedlagt følger saksframstilling og vedtak fra OSS, samarbeidsorganet mellom kommunene og 
SSHF, vedrørende gjennomgang av de avtaler som er inngått som en oppfølging av kravene i 
samhandlingsreformen. Gjennomgangen er forutsatt finansiert som et spleiselag mellom SSHF og 
regionrådene. Finansiering av disse kostnadene som for Østre Agder vil utgjøre i underkant av 
kr.100.000 vil måtte skje fra fondet som er avsatt til oppfølging av Samhandlingsreformen. Hvis 
det blir behov for å endre eller avvikle noen avtaler som en oppfølging etter gjennomgangen, vil 
dette bli styrebehandlet på et senere tidspunkt før det oversendes til kommunene for behandling 
der. Endringer forutsetter at begge parter mener at dette er hensiktsmessig. 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner bruk av inntil kr.100.000 fra Samhandlingsreformfondet til finansiering av Østre 
Agders andel av kostnadene knyttet gjennomgang av avtalene mellom SSHF og kommunene 
knyttet til iverksetting av Samhandlingsreformen.  

Sak 54/18 Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget 

 Rådmannsutvalget har vedtatt å endre navnet på Østre Agder skoleforum til Østre Agder 
oppvekstforum. Intensjonen bak forslaget er utvide ansvarsfeltet. I første omgang til også å 
omfatte barnehage og eventuelt på et senere tidspunkt andre relevante arbeidsfelt. 
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 Rådmannsutvalget har vedtatt at det skal etableres Østre Agder teknisk forum. 
Etableringen skjer med bakgrunn i behov for en felles arena for drøfting av IKT-løsninger.  
Samarbeidet om veilys legges inn under dette forumet. Det er signalisert ønske om tettere 
kontakt mellom kommunene på GIS. 

 Rådmennene arbeider med grunnlag i et forslag til nye vedtekter fra Østre Agder 
brannvesen for å kunne legge fram forslag til helt nye vedtekter for virksomheten. I dette 
inngår også å få på plass en revidert betalingsmodell. Intensjonen er at styret skal kunne 
fremme en anbefaling om både nye vedtekter og ny betalingsmodell i høst. 

 Rådmennene fikk en orientering om modellen næringsvennlig region. Østre Agder 
næringsforum fikk i oppdrag å utrede dette videre og avklare om de kan anbefale dette 
som en hensiktsmessig modell for næringsarbeidet i regionen. Eventuelt om deler av 
modellen virker hensiktsmessig. 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

Sak 55/18 Eventuelt 

 

Etter møtets avslutting blir det kontaktmøte med stortingsrepresentanter fra Aust-Agder der de 
blir gitt en orientering av Østre Agders forslag til påvirkningsstrategi og der styret kan lytte til råd 
fra stortingsrepresentantene til hvordan regionen bør synliggjøres og hvordan vi kan drive 
påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå. Dette skal senest være ferdig kl.14.30. 

Vedlagt følger påvirkningsnotat oppdatert etter styremøtet 31.mai 2018. 

 

For styreleder Per Kristian Lunden 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder 


