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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

         Arendal 22.oktober 2018 

Referat fra styremøte i Østre Agder 19.oktober 2018 i Froland 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  

Ole Jørgen Etholm 

Familiens hus auditoriet Ekornreiret Fredag 19.okt. 
kl.9-12.00 

 

Til stede 

 

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune (permisjon i perioden 10.00-11.15), 
ordfører Kirsten Helen Myren - Vegårshei, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Kjetil 
Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, ordfører Ove 
Gundersen, Froland, ordfører Jan Dukene Tvedestrand kommune, ordfører Reidar Saga, Åmli 
kommune og opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener. 

Fylkesordfører Gro Bråten hadde meldt forfall. 

Styres leder Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune ledet møtet i de to periodene han var 
tilstede. Nestleder ordfører Kirsten Helen Myren ledet møtet i hans fravær.  

Fra rådmennene møtte: Bo Andre Longum, Froland, Christina Ødegård, Åmli, Tone Marie Nybø 
Solheim, Grimstad, Harald Danielsen, Arendal og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand.  

Trond Aslaksen – Risør og Torill Neset, Gjerstad hadde meldt forfall. Ole Petter Skjævestad, 
Vegårshei hadde forfall og for han møtte assisterende rådmann Anne-Grete Glemming. 

Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og samhandlingskoordinator Harry 
Svendsen.  

 

Sak 64/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 21.sept 2018. 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 65/18 Uttalelse til Høringsutkast Regional utviklingsplan Helse sør-øst. 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen gjennomgikk hovedtrekk ved utviklingsplanen og 
hvordan kommunene på Agder samlet har arbeidet med sikte på å kunne levere en mest 
mulig samkjørt uttalelse fra kommunesektoren overfor helseforetaket. Styret ga innspill på 
at etableringen av et universitetssykehus ikke må gå på bekostning av sykehusets 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/Uttalelse-helseplan.pdf
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pasientbehandling. Kompetansefondet må være en ressurs under utviklingen av 
universitetssykehuset. 

Helikopterberedskapet i landsdelen bør vurderes utvidet med en ny base på Hovden for å 
dekke behovet i indre strøk.  

Styret anmodet samhandlingskoordinatoren om å innarbeide disse punktene i utkastet til 
høringsuttalelse med rød farge og sende dette med mail for godkjenning.  

Vedtak: 

Styret godkjenner uttalelse til Høringsutkast Regional utviklingsplan Helse sør-øst med 
forbehold om at de påpekte punktene innarbeides. Uttalelsen følger referatet. 

Sak 66/18 Evalueringsrapport for Østre Agder KØH og forslag til videreføring av tilbudet.  

Leder for KØH Janice Marcussen orienterte om KØH ved Myratunet og bruken av tilbudet. 

Vedtak: 

Styret godkjenner videre drift av felles KØH-tilbud ut fra de kriterier som liggere for 
videreføring av tilbudet fra AO KØH.  

Gjerstad kommune tar forbehold i forhold til deltakelse i samarbeidet innenfor KØH 
rus/psykiatri ettersom dette først må vedtas i kommunestyret. 

Sak 67/18 Godkjenning av budsjett for ansvar 1207003 KØH (somatikk) og 1207004 KØH rus/psykiatri 

 Vedtak: 

 Styret vedtar budsjett for ansvar 1207003 KØH (somatikk) og 1207004 KØH rus/psykiatri. 

Sak 68/18 Iverksetting av felles strategi for imøtekomme lokketilbud overfor studenter 

 Vedtak: 

 Styret stiller seg bak den foreslåtte strategien. 

Sak 69/18 Brukerundersøkelse i 2018 ved gjestehavner i Østre Agder  

 Tidligere prosjektleder Bård Vestøl Birkedal presenterte resultatene fra undersøkelsen. 
Rapporten følger referatet.  

 Vedtak: 

 Styret tar den foreliggende undersøkelsen til orientering og anmoder havnene å vurdere 
når det vil være behov for å gjenta undersøkelsen. 

Sak 70/18 Sluttrapport for Østre Agders deltakelse i BYR-programmet  

Vedlagt følger den avleverte rapporten. Tidligere prosjektleder Bård Vestøl Birkedal 
gjennomgikk hovedtrekk i rapporten. 

Vedtak: 

Styret tar rapporten for BYR-programmet til orientering. 

Sak 71/18 Bruk av domenenavn i Østre Agders nærings- og samfunnsutviklingsarbeid 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/endelig-horingsuttalelse-til-Regional-Utviklingsplan-HSO-fra-Ostre-Agder.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/vedlegg-sak-68-18-Utredning-studenttilskudd.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/Vedlegg-sak-69.18-Gjestehavnundersokelsen-2018.pdf
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Vedtak mot en stemme (R.Saga – Åmli kommune): 

Styret beklager den uenighet som foreligger vedrørende navnet domenet som skal 
promotere regionens nærings- og samfunnsutviklingsarbeid skaper. Ved valg av navn legger 
styret avgjørende vekt på hensynet til eksterne brukeres behov, derfor aksepterer styret at 
en benytter det foreslåtte domenenavnet selv om det ikke er en optimal betegnelse for de 
åtte kommunene. 

Sak 72/18 Aktuelle påvirkningssaker 

Uttale til manglende ressurser i statsbudsjettet til iverksetting av løsningen En innbygger en 
journal 

 Leder i fagutvalg for E-helse i Østre Agder Irene Henriksen Aune redegjorde for bakgrunnen 
til saken som er knyttet til manglende midler i statsbudsjettet for videreføring av arbeidet 
med En Innbygger En Journal.  

 Vedtak: 

 Styret i Østre Agder vedtar forslaget til uttalelse som oversendes partiene på Stortinget, 
Agderbenken og KS.  

 Innspill fra styret i Østre Agder til skriveprosessen i Regionplan Agder 2030 

 På initiativ av Rådmannsutvalget i Østre Agder var styret og deltakere i arbeidsgruppene fra 
Østre Agder samlet 10.oktober for å bidra til at lokale satsinger og behov skulle bli 
innarbeidet i utkastene til tekst. Sekretariatet og styreleder skulle kortfattet oppsummere 
sentrale tilbakemeldinger i møtet slik at deltakere i arbeidsgruppene skulle kunne bringe 
disse tilbake til sine grupper. Innspillet foreligger ikke ved utsendelsen av innkallingen og 
den vil derfor bli ettersendt. 

 Vedtak: 

 Styret anbefaler representanter i arbeidsgruppene for Østre Agder og Arendal kommune å 
arbeide for at ønsker og behov som framgår av notatet fremmes i den pågående prosess 
med skriving av ny Regionplan Agder 2030. Notatet suppleres med følgende punkt til slutt: 

 Biozinetablering i Åmli skal brukes som en brekkstang for å etablere en skog- og 
treklynge knyttet opp mot allerede eksisterende miljøer på Jordøya. Samtidig 
satses det målrettet på å etablere et bredt kompetansemiljø for skognæringen i 
Åmli, inkludert en satellitt av fagskolen i Grimstad med spesialisering på skog og 
tre.  

 Raet nasjonalpark er nyetablert og landsdelen må bruke de muligheter som åpner 
seg gjennom at en av landets få maritime nasjonalparker er lokalisert til 
kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Et nasjonalparksenter må løfte 
den nye nasjonalparken som destinasjon og sted for opplevelser for innbyggere og 
besøkende. 

 Etablering av et landsdelssenter for droneteknologi ved Gullknapp flyplass vil gi 
Agder forutsetninger for å skape et bredt luftfartsmiljø ved flyplassen. Fra tidligere 
er utdannelse av flygere lokalisert hit. 

Revidert notat følger vedtaket. 

 Sak 73/18 Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/vedlegg-sak-72-18-utale-En-Innbygger-En-Journal-1.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/Notat-samling-regionplan-etter-styrebehandling.pdf
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Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 74/18 Eventuelt 

  Status for arbeidet med etablering av region Agder 

Ettersom fylkesordfører hadde forfall så gikk saken ut. 

Til neste møte 

Ordfører Robert Cornels Nordli ber om at det forberedes en sak vedrørende levekår. Han 
ville bistå sekretariatet med dette. 

Oppførsel på møter i regi av Østre Agder 

Åmli meldte fra om at en ny medarbeider fra kommunen hadde opplevd å bli møtt med 
mangelfull respekt og forståelse i et møte i Østre Agder. Sekretariatsleder beklaget at en 
situasjon i et utvalg hadde utviklet seg slik at dette kunne oppfattes som manglende 
respekt. En tilstreber å ha en god tone i møtene og det som her skjedde skal ikke skje. 

Sørlandsrådet 

Styreleder orienterte om saker som hadde vært til behandling i Sørlandsrådet. 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 


