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Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

         Arendal 27.august 2018 

Referat fra styremøte i Østre Agder 24.august 2018 på Nes Verk, Tvedestrand. 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  

Ole Jørgen Etholm 

Nes Jernverksmuseum. Fredag 24.august 
kl.9-14.30 

 

Til stede 

 

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kirsten Helen Myren - 
Vegårshei, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, 
Ordfører Ove Gundersen, Froland, Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, Ordfører Robert Cornels 
Nordli, Arendal kommune og Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune og opposisjonsleder I 
Arendal  

Opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener – Arendal hadde meldt forfall og for han møtte 
vararepresentant Anders Kylland. 

Fylkesordfører Gro Bråten møtte. 

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

Fra rådmennene møtte: Trond Aslaksen, Risør, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Torill Neset, 
Gjerstad, Bo Andre Longum, Froland Christina Ødegård, Åmli, Harald Danielsen, Arendal og Jarle 
Bjørn Hanken, Tvedestrand.  

Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad hadde meldt forfall. 

Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Svein Harberg og Åshild Bruun-Gundersen var 
tilstede når sak 49/18 og 51/18 ble drøftet. I tillegg drøftet styret utkastet til Påvirkningsstrategi for 
Østre Agder regionråd med stortingsrepresentantene. Det utarbeides et eget notat etter denne 
drøftelsen. 

Saksliste: 

 

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

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 47/18 Orientering om organisatoriske endringer i NAV Agder og ved lokale Nav-kontor 
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Ny leder for NAV Agder Elisabeth Blørstad og leder ved NAV Aust-Agder fram til 31.desember 2018 Hilde 
Høynes orienterte om planlagte endringer som iverksettes ved NAV Agder fra årsskiftet. Herunder hvilke 
behov for endring dette kan medføre ved lokale NAV-kontor. 

Sekretariatsleder opplyste at 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.  

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. 

Når utredningen foreligger skal den legges fram for styret og kommunene. 

 

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

Prosjektleder Harald Tobiassen redegjorde for status i planarbeidet. Han opplyste at de foreløpige 
konklusjonene i utredningsarbeidet innebærer at et trasealternativ kan komme til å gå inn i nedre del av 
Vegårshei kommune. Han la vekt på at forbindelsen fra ny E18 til Risør blir gitt mye oppmerksomhet i det 
videre utredningsarbeidet. 

Vedtak: 

Styret tar prosjektlederens gjennomgang til orientering. 

 

Sak 49/18 Oppsummering av erfaringene med Arendalsuka 2018 

Leder i rådet for Arendalsuka ordfører Robert Cornels Nordli orienterte styret om erfaringene med 
gjennomføringen i 2018. Gjennomgående er tilbakemeldingen gode, men hotell og annen 
overnattingskapasitet er en begrensning. Fra styremedlemmene og stortingsrepresentantene framkom det 
synspunkt på tallet på enkeltarrangement kan være i høyeste laget, da noen temaer går igjen med mange 
av de samme paneldeltakerne. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

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

Virksomhetsleder Merete Haslund og Fylkesaksjonsleder Anita Mørland fra Kirkens bymisjon 
presenterte årets innsamlingsaksjon og spesielt den lokale forankringen. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 
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Sak 51/18 Protest mot å redusere mannskapene i HV i kommunene som omfattes av           
Østre Agder 

Ordfører Robert Cornels Nordli redegjorde for lokale konsekvenser knyttet til nedbemanning av 
HV i Østre Agder og hvorfor dette tilsier at regionen protesterer. 

Vedtak: 

Følgende uttalelse oversendes sjefen 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 og ved skogbranner i 2018. 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 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. 

Vedtak: 

Styret ber om at følgende saker blir tema under årets politirådsmøte i Østre Agder: 
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 Båtberedskap 
 Kommunenes er faringer med politikontakter 
 Mobil ungdomskriminalitet 

Styret ønsker at de lokale SLT-kontaktene inviteres til å delta i møtet. 

 

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

Vedtak: 

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

Sak 54/18 Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

Sak 55/18 Eventuelt 

Lokketilbud til studenter 

Vedtak: 

Rådmennene vurderer om det er mulig å få etablert en felles løsning for mottiltak på dette felt. 

Brann/110-sentral 

Ordfører Robert C. Nordli varslet at kommunen vil få sterkt økte utgifter til 110-sentralen knyttet til varsel 
fra DSB om ønsket utskifting av utstyr. Utgifter i størrelsesorden 10-15 mill.kr. tilsvarer årlige driftsutgifter 
ved sentralen. Styret må på et senere tidspunkt vurdere om eierne av 110-sentralen skal reagere overfor 
DSB. 

Fellesnemnd 

Fylkesordfører Gro Bråten informerte om to saker som er oppe i fellesnemnda. Det gjelder Inntaksforskrift 
som bestemmer hvem som kan søke hvor under opptak til videregående skole. I tillegg drøfter en om den 
nye regionen skal velge en offentlig eller privat revisjonsløsning. 

 

For styreleder Per Kristian Lunden 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 


