
Møtereferat 
 
 

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

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

         Arendal 30.april 2018 

Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 31.mai 2018  

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  

Ole Jørgen Etholm 

Thon hotell Slottsparken Oslo. Torsdag 31.mai 
kl.10-12.30 

 

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 og Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune 

Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører Margit Smeland. 

Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og varaordfører hadde ikke 
anledning til å møte. Opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener – Arendal hadde meldt forfall og 
vararepresentant hadde ikke anledning til å møte. 

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

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 og Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad.  

Christina Ødegård, Åmli, Harald Danielsen, Arendal og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde 
forfall. 

Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

 

Saksliste: 

 

Sak 35/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 27.april 2018 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 
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Sak 36/18 Nye vedtekter for Østre Agder regionråd 

Vedtak: 

Styret godkjenner vedtektene. Herunder at 1.avsnitt i §5 utgår jfr vedtak i kommunestyrer/bystyrer 
vedrørende betalingsmodell. 

 

Sak 37/18 Innføring av ny betalingsmodell for interkommunale samarbeid i Østre Agder regionråd 

Vedtak: 

1. Styret godkjenner ny betalingsmodell for interkommunale samarbeid.  

2. Styret erkjenner at premissene for samarbeid vedrørende KØH er endret ved at Grimstad kommune har 
trukket seg ut av samarbeidet. Endelig beslutning vedrørende videreføring av samarbeidet og økonomisk 
driftsramme for tilbudet inkludert KØH rus psykiatri behandles i egen sak.  

3. Styret finner ikke å kunne starte reforhandling av ny betalingsmodell slik Åmli kommunestyre anmoder 
om. Åmli kommune gis en frist til 31.august 2018 til å vurdere om de likevel vil akseptere den nye 
betalingsmodellen.  

4. Samarbeidsavtaler for ulike interkommunale tjenester og virksomhet skal oppdateres i forhold til ny 
betalingsmodell og legges samlet fram for styret til godkjenning.  
 
 
Sak 38/18 Opprettelse av fast stilling i sekretariatet i Østre Agder med ansvar innenfor nærings- og 

samfunnsutvikling og stedfortrederfunksjon for sekretariatsleder 
 
Vedtak:  

1. Med bakgrunn i forpliktende vedtak i kommunene Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand og 
Vegårshei, og under forutsetning av positivt vedtaket i bystyret i Arendal, om deltakelse i finansiering av ny 
fast stilling med arbeidsoppgaver knyttet til nærings- og samfunnsutvikling opprettes det en fast stilling i 
sekretariatet.  

2. Stillingen tittel blir utviklingsleder.  
3. Utviklingslederen skal være stedfortreder for sekretariatsleder i Østre Agder.  
 
Sak 39/18 Forslag til uttalelse til Jernbanedirektoratets handlingsplan vedrørende Grenlandsbanen 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtar høringsuttalelsen til Jernbanedirektoratets handlingsplan vedrørende Grenlandsbanen. 
 
Sak 40/18 Felles telemedisinsk løsning Agder (TELMA) 
 
Vedtak: 
 

Styret i Østre Agder tar gjennomgang av endring av status i prosjektet TELMA til orientering 

Styret vedtar at det stilles til rådighet 750.000,- fra KØH-fondet for å iverksette etableringen av 
telemedisinsk sentral (TMS) ved KØH Myratunet.  
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Styret stiller seg positive til etableringen av Telemedisinsk sentral Østre Agder v/Arendal kommune som 
vertskommune.   

 
Sak 41/18 Oppfølging av uttale til Kristiansand kommune vedrørende flyttestimuleringstiltak 
Vedtak: 
Styret ønsker ikke å sende en ny uttalelse. 
 
Sak 42/18 Status for arbeidet med Påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd 
 

Styret drøftet behovet for å styrke kartleggingen av muligheter. Herunder avklare hvilke kommuner som 
har forutsetninger for å kunne være aktuell. Det er avgjørende å arbeide systematisk og lære av de 
erfaringer vi får, også når en ikke oppnår ønsket resultat. Strategien må være tydelig på hvem som skal 
gjøre innsatsen. Styret understreker at slikt arbeid tar tid og koster penger. Vi må være forberedt på å 
benytte profesjonelle hjelpere. Samtidig er nettverket til regionens politikere helt avgjørende. Strategien 
må bygge på at det er lite faktakunnskap om regionen utenfor Østre Agder. Strategien må bidra til en 
bevisstgjøring av politikere og administrasjon om nødvendigheten av å drive aktivt påvirkningsarbeid. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering og ber rådmannsutvalget og sekretariatet om å merke seg de synspunkt som 
har framkommet gjennom styrets drøfting, i det videre arbeidet med et endelig utkast til 
påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd. 

Det er opp til den enkelte kommune om foreløpig utkast legges fram til behandling i egen kommune. 
Sekretariatet deltar på møtet dersom ordfører/rådmann ønsker det. 

Sak 43/18 Etablering av tilbud innenfor KØH psykisk helse og rus i interkommunal regi i Østre 
Agder 

Vedtak: 

Styret i Østre Agder utsetter saken og ønsker å se denne sammen med en orientering om 
videreføring av samarbeidet om KØH-tilbudet ved Myratunet i styremøtet 24.august. 

 

Sak 44/18 Orientering om forberedende arbeid til møtet med ledelsen av NAV i Agder i august. 

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering. 

 

Sak 45/18 Eventuelt 

Fastsetting av tidspunkt for næringspolitisk seminar 

Vedtak: 

Styret ber om at seminaret legges til 24.oktober 
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Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder 

 



Tanker rundt HV på Agder i 2018 

Det har de siste 2 årene vært diskutert struktur for Agder og Rogaland HV Distrikt 

Det har av Generalen blitt beordret en nedbemanning på ca. 2.200 soldater bare i Agder og Rogaland 

HV Distrikt. 

Dette er noe som dessverre vil ramme spesielt Agder, hvor antall HV-områder reduseres, samt at de 

områdene som blir igjen vil bli kraftig redusert i antall soldater. 

Dette er noe som kommer i tillegg til at Agder HV Distrikt 07 for flere år tilbake ble nedlagt og lagt inn 

under Rogaland HV Distrikt. Den gang ble det selvsagt bedyret og lovet at dette IKKE skulle få noen 

konsekvenser for hverken militær eller sivil beredskap i Agder.  

Agder er pr. i dag nestet tømt for militær tilstedeværelse og enda mer vil forsvinner i tiden framover.  

«Det har blitt sagt at sikring av sivile objekter vil ikke lenger kunne utgjøre en like stor del av HVs 

oppgaver, med så store kutt av antall soldater og færre HV områder. Derfor vil flere sivile objekter i 

framtiden måtte bli kommunene og politiets jobb å sikre. HVs fokus i framtiden med så store kutt av 

soldater vil bli militære objekter, som det er selvsagt flest av disse i Rogaland, derfor er vel dette 

grunnen til at HV-08 reduserer med mest soldater i Agder.» 

Det vil igjen si at lokalt her vil Arendal, Froland og Åmli HV område som pr. i dag består av ca. 280 

soldater, fordelt på Arendal med 150 soldater og Froland og Åmli med til sammen 130 soldater bli 

redusert til 1 HV område på kun 103 soldater. Det er nesten 1/3 av den styrken vi har i dag.  

Dette skal skje allerede fra 01.01.2019. 103 soldater skal da vokte disse områdene som tidligere 

hadde 280 soldater til samme jobb. 

Det er da snakk om å kle av soldater som i dag er trente og har våpen og utstyr hjemme, og klar til 

innsats på kort tid, og i en størrelse orden ca. 1500-2000 soldater.  

 I tillegg vil mest sannsynlig oppsettings/møte sted da bli i Mykland i stedet for i Arendal, også 

kommando ledelse vil bli i Åmli, og ikke lenger i Arendal. 

Dette er selvsagt vanskelig å forstå da Arendal uten sammenligning helt klart har flest innbyggere og 

større infrastruktur. Blir dette en realitet vil den sivile beredskapen i området bli svekket slik jeg ser 

det. 

Arendal HV-område er bygd opp over lang tid, og er lommekjente i sitt område. 

Arendal HV-område innehar et stort kontaktnett og høy kompetanse om sitt område, noe som er 

svært viktig i en skarp hendelse.  

All denne kompetansen og kontakt nett må i tilfelle da bygges opp på nytt. 

Ting som vil kunne bli berørt er assistanse til Politi, Brann, mannskap til Leteaksjoner, objektsikring 

m.m. (Paragraf 13, Støtte til det sivile samfunn.) I tillegg til eventuelle militære oppdrag selvsagt. 

HV ble jo som sikkert flere fikk med seg kalt ut på skogbrannene som herjet i Birkenes, og HV var der 

over flere dager med rund 50 soldater pr. dag. Og la oss ikke glemme brannen i Froland for noen år 

tilbake hvor ca. 800 HV soldater deltok i sluknings arbeidet. 

 



Dette er også noe som i framtiden vil bli vanskeligere, med så store kutt i antall soldater, og med så 

store ansvarsområder. 

Mine herrer, dette er krise og bør rettes opp. HV over alt, alltid. 

Jeg presiserer at dette ikke er gradert informasjon, jeg har fått dette bekreftet av min områdesjef og 

lov til å dele dette. 
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Saksfremstilling 

Råd/utvalg OSS  

Møtedato 09.11.2017   

Saksnummer 28/2017  

Saksbehandler Janne B. Brunborg  

Sakstittel Status OSS sak 2/2017 & 16/2017 - avtaleverket V2 

Engasjement av ekstern aktør / Anskaffelsesprosess  
Samhandling for en felles, dynamisk og fremtidsrettet avtalestruktur i Agder  
 

 
 
Forslag til vedtak 

1. OSS tar anbudsgrunnlag og prosess til orientering  
2. OSS godkjenner representasjon i vurderingspanel og koordinerende prosjektgruppe 
3. Vedtatt kostnad til arbeidet på kr. 500 000,- fordeles 50:50 mellom kommuner og 

SSHF. Kommunenes andel på Kr. 250 000 fordeles mellom kommunene etter 
innbyggerantall.  
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Bakgrunn for saken: 

Det er enighet i OSS om å foreta en gjennomgang av samhandlingsavtaleverket med 

målsetting om å sikre en dynamisk og fremtidsrettet avtalestruktur. For å sikre 

prosjektledelse og at partenes interesser blir objektivt balansert skal det engasjeres ekstern 

bistand. Kristiansand kommune har fått i oppdrag av OSS, i samarbeid med SSHF, å ta 

ansvar for å engasjere ekstern aktør.  

I OSS møtet 14.06. 2017 sak 16/2017, ble premisser, prosess og prosjektmandat for 
arbeidet fremlagt. Følgende ble vedtatt  

Vedtak: 

1. OSS vedtar forslag til premisser, prosess og prosjektmandat 
2. Kristiansand kommune tar ansvar for å engasjere ekstern aktør i samarbeid med 

SSHF 
3. Partene oppnevner representanter til koordinerende prosjektgruppe innen 1. 

september 2017 
4. Det skal være fortløpende dialog og samarbeid også i prosjektperioden. Medisinsk 

utvikling og endret oppgavefordeling skal ikke stoppe opp, men videreutvikles i 
perioden 

 
Aktuelt  

En vil i anskaffelsesprosessen bruke de erfaringer en gjorde seg 2014 da en samarbeidet om 
felles anskaffelse av ROS-analyse og en samfunnsmessig konsekvensanalyse for 
Utviklingsplan 2030.   
 

Det er utarbeidet tilbudsforespørsel med kravspesifikasjon på oppdraget basert på 
premisser, prosess og prosjektmandat fremlagt og vedtatt i OSS møtet 14. juni.  

 Siden Kristiansand Kommune står ansvarlig for selve anskaffelsen så ligger 
kommunens anskaffelsesprosedyrer til grunn og er innarbeidet i kravspesifikasjonen. 

 Tilbudsforespørselens innhold er vurdert av innkjøpsleder ved SSHF.  Innspill er 
innarbeidet.  

 Det innholdsmessige i kravspesifikasjonen har også vært til drøfting og behandling i 
AU/OSS 29/09. 2017 og har blitt justert etter innspill som ble gitt der.  

 

Anskaffelsen foretas gjennom direkte forespørsel etter del 1 i Forskrift om offentlige 

anskaffelser. Dette kan en gjøre da terskelverdien på oppdraget er på kr. 500 000,-  

 

Kravspesifikasjonen er unntatt offentligheten frem til konkurransen offentliggjøres.    

 

Det sendes ut forespørsel til 4 aktuelle konsulentfirmaer.  

 
Det opprettes et vurderingspanel for å sikre alle partsinteresser i anbudsprosessen. 

 
Representanter i vurderingspanel:  
Fra SSHF - Kjetil Juva, Atle Aas innkjøpsansvarlig) og en repr. fra Org. avd (ikke navngitt) 
Fra kommunene: Anskaffelses ansvarlig fra Kristiansand kommune: Ellen Torgersen.  Harry 

Svendsen Østre Agder og Janne B. Brunborg Kristiansand kommune 

  

Representanter til koordinerende prosjektgruppe  

SSHF sine representanter i Koordinerende prosjektgruppe er under avklaring og vil 
fremkomme i OSS møtet.   
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Kommunale representanter: Harry Svendsen (Østre Agder), Ellen Benum (Setesdal), Marie 

Solvik (Lister), Unn-Christin Melby (Lindesnes), Agathe Folgerø (Knutepunkt Sørlandet) og 

Janne B. Brunborg (Kristiansand kommune)   

 

Koordinering med pågående regionale prosesser:  

Samtidig med dette arbeidet vil det også pågå andre viktige samhandlingsprosesser, vedtatt 

av OSS; som krever betydelig innsats og ressurser både for SSHF og kommunene. 

Det vil være essensielt at en i stor grad klarer å koordinere disse arbeidene og utnytte det 

potensialet for synergier disse prosessene har.    

Dette gjelder spesielt:    

 Samhandlingsmelding på Rus og psykisk helsefeltet  

 Lederutviklingsprogram på OSS nivå  

 Ferdigstilling av U2035 og høringer   

 Læringsnettverk for gode pasientforløp  

 Opprettelse av fagutvalg på OSS nivå  

 

Oppstart og gjennomføringsperiode for «prosess avtalestruktur» må sees i sammenheng 

med disse samt kapasiteten til tilbyderne. Fremdrift og endelig dato for levering av 

prosjektrapport må fastsettes etter dialogmøter hvor tilbydere vil presentere sine 

løsningsforslag. Vurderingspanelet må ta ansvar for avtaler med tilbyder som sikrer 

prosessens fremdrift.   

 

Samhandling for en felles, dynamisk og fremtidsrettet avtalestruktur i Agder  
 

 

Tentativ milepælsplan anskaffelse:  

Uke 40 Uke 42 Uke 44/45 Uke 45-48 Uke 49/50 Uke 51/1 (2018)  2018  

Ferdigstilling 
av 
tilbudsgrunnlag  
  
  

Sikre 
representasjon til:  
 
1. Utvelgelses 

panel  
 
2. Koordinerende 

prosjektgrupp
e 

  
  
  

Endelig 
godkjenning av 
KK ansvarlig for 
anskaffelsen.  
  
Avsetter og 
innkaller til 
møter med 
vurderingspanel. 
Utarbeide 
forslag til guide 
og opplegg for 
dialog med 
utfører 

Utsending 
av 
forespørsler 
til aktuelle 
tilbydere 
10. 
november 
 
 
Frist for 
tilbud 30. 
november  
 
  
 

Tilbudsvurderinger 
 
Møter med 
aktuelle tilbydere  
  
 

Tilbudsutsending 
 
 
Kontraktinngåelse 

Februar ? 
 
Oppstart  
prosess  
avhenger 
av 
kapasitet 
for tilbyder 
og kobling 
mot andre 
regionale 
prosesser  

 


