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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

         Arendal 1.oktober 2018 

Referat fra styremøte i Østre Agder 21.september 2018 på Sam Eyde videregående skole 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  

Ole Jørgen Etholm 

Sam Eyde videregående skole Arendal Fredag 21.sept. 
kl.9-12.00 

 

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 og opposisjonsleder i 
Arendal Geir Fredrik Sissener 

Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde meldt forfall og for han møtte 
vararepresentant varaordfører Terje Eikin. Ordfører Jan Dukene Tvedestrand kommune hadde 
meldt forfall og for han møtte vararepresentant varaordfører June Marcussen. 

Fylkesordfører Gro Bråten møtte. 

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

Fra rådmennene møtte: Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Bo Andre Longum, Froland Christina 
Ødegård, Åmli, og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand. Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad 

Trond Aslaksen - Risør, Torill Neset, Gjerstad og Harald Danielsen, Arendal hadde meldt forfall. 
For Harald Danielsen møtte Geir Skjæveland. 

Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Ved starten av møtet starter holdt assisterende rektor Jon Tveito og faglærer Anders Kylland en 
orientering om fylkets største videregående skole med en påfølgende omvisning på de nyeste delene 
av skolens lokaler. 

 

Saksliste: 

 

Sak 56/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 24.august 2018 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 
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Sak 57/18 Budsjett for Østre Agder regionråd 2019 og handlingsprogram 2020-2022 

Vedtak: 

Styret godkjenner forslaget til budsjett 2019 for ansvarene 1207001-1207002 samt 
1207005-1207011. Styret ber om at budsjettforslaget for 1207003 KØH somatikk og 
1207004 KØH Rus/psykiatri legges fram for behandling når evalueringen av KØH somatikk 
foreligger. 

Styret ønsker å ta stilling til HP 2020-2022 når det foreligger en avklaring i forhold til om 
Arendal kommune ønsker å si opp samarbeidet med stiftelsen Alternativ til vold fra utløpet 
av 2019. Ettersom Østre Agder regionråd er part i den inngåtte avtalen med Stiftelsen 
Alternativ til vold ønsker en dialog med Arendal kommune før avtalen sies opp. 

 

Sak 58/18 Forslag til møteplan i Østre Agder regionråd for styret og rådmannsutvalget. 

Vedtak: 

Styret godkjenner forslaget til datoer i møteplanen, men tar ut forslaget til studiebesøk til 
Brussel.  

Møtested 15.februar endres til Åmli og 30.august endres til Grimstad.  

 

Sak 59/18 Aktuelle påvirkningssaker for regionrådet 

 Orientering om arbeidet for å etablere regionalt/landsdelssenter for droner ved Gullknapp 
flyplass.   

Vedtak: 

Styret i Østre Agder vil engasjere seg i arbeidet for å få etablert et landsdelssenter for 
utvikling og bruk av droner til Gullknapp flyplass.  

I arbeidet for å få etablert dronesenteret til er det viktig at Universitetet i Agder blir en 
formell samarbeidspartner.  

Styret legger til grunn at sekretariatet i sitt arbeid med dronesenter skal benytte 
metodikken det legges opp til i påvirkningsstrategien. 

 

Sak 60/18 Status for arbeidet med IKT-tjenester i IKT Agder 

Leder ved IKT Agder Rune Johansen orienterte om prosessen fra etableringen ved årsskiftet 
og fram til nå. Herunder behovet for endringer i selskapsmodell som følger av at det er 
gjort endringer i Kommuneloven. Han orienterte også om de forberedelser som gjøres for å 
forberede seg på et utvidet IKT-ansvar når Region Agder etableres fra 1/1-2020. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. Styret ber om at presentasjonen følger referatet 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/forslag-moteplan-2019-Ostre-Agder.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/Ostre-agder-styre-IKT-Agder-180921.pdf
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Sak 61/18 Søknad midler til DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING – DEKOM – for skoleåret 
2018/2019 fra Østre Agder regionråd  

Vedtak: 

Styret godkjenner søknaden til fylkesmannen om midler til DEKOM for skoleåret 
2018/2019. 

Sak 62/18 Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget 

Sekretariatsleder orienterte om rådmannsutvalgets arbeid for å forberede sak 
vedrørende - Lokketilbud for studenter. Igangsetting av arbeid vedrørende lokale 
endringer i NAV-struktur. Styret behandler rådmannsutvalgets forslag til prosess og mandat 
til dette i styremøtet 19.oktober. Det forberedes sak om ny samarbeidsavtale for ØABV 
med ny betalingsmodell til styremøtet 16.november. Det er lagt fram en løsning til felles 
bruk av jusnettverket i Arendal. Rådmennene har tatt initiativ til en samling av styret med 
våre representanter i arbeidsgruppene for regionplan Agder 2030 onsdag 10.oktober. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

Sak 63/18 Eventuelt 

  Status for arbeidet med etablering av region Agder 

Fylkesordfører Gro Bråten gjennomgikk status for arbeidet i Fellesnemnda for ny region 
Agder. Herunder drøfting av inntaksbestemmelser til videregående skole og 
sikringsbestemmelsene knyttet til arbeidsplasser. Styret er opptatt av å holde tett kontakt 
med Listerrådet og Setesdal regionråd i den videre prosess. 

Styret ønsker å få med fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman under styremøtet 
16.november. 

  Svar fra leder i Heimevernet vedrørende styrkereduksjoner i Østre Agder 

  Fintelling av stemmer i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2019 

Arendal kommune opplyste at de hadde inngått en avtale med Aust-Agder fylkeskommune 
om å få disponere utstyr for scanning av stemmesedler til kommunevalget i 2019. De andre 
kommunene inviteres til å også å benytte denne muligheten. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 


