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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

         Arendal 19.november 2018 

Referat fra styremøte i Østre Agder 16.november 2018 i Arendal 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  

Ole Jørgen Etholm 

Jurysalen Arendal gamle rådhus Fredag 16.nov. 
kl.9-13 

 

Til stede 

 

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kirsten Helen Myren - 
Vegårshei, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland, 
ordfører Jan Dukene Tvedestrand kommune, og opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener. 

Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører 
Terje Eiken. Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører 
Margit Smeland. 

Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune hadde meldt forfall og vararepresentant hadde ikke 
anledning til å møte. 

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

Styres leder Ordfører Per Kristian Lunden ledet møtet.  

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

Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

 

Sak 75/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 19.oktober 2018. 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

Sak 76/18 Orientering om Arendal havn KF og Arendal gjestehavn. 

Styret besøkte Arendal gjestehavn. Havnesjef Rune Hvass gjennomgikk status for 
gjestehavna ute i anlegget. Deretter ga han styret en orientering om status for 
havnevirksomheten ved Eydehavn havn og arbeidet for å få regionhavnstatus. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/Ref-styremote-181019.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/11/2018-Eydehavn-stamnetthavn-i-Ostre-Agder.pdf
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Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

Sak 77/18 Utredning av framtidig organisering av NAV i Østre Agder minus Grimstad   

Vedtak: 

Styret anbefaler kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og 
Åmli med grunnlag i forslaget til organisering og mandat om å utrede framtidig organisering 
av NAV i regionen.  

Sak 78/18 Kontaktmøte mellom Sørlandet sykehus HF og Østre Agder regionråd   

 Vedtak: 

 Styret stiller seg bak ønsket om å avholde et kontaktmøtet med ledelsen ved Sørlandet 
sykehus HF 9.januar. Styret anmoder Helse- og omsorgslederforum om å forberede 
samlingen. 

Sak 79/18 Presentasjon av forslag til utbygging av nye lokaler for legevakt og KØH i tilknytning til 
Sørlandet sykehus HF Arendal  

Rådmann Harald Danielsen presenterte de økonomiske utfordringene knyttet til å realisere 
nytt bygg for legevakt og KØH. De foreliggende planer vil måtte bearbeides med sikte på å 
redusere kostnadsnivået som nå ligger over det vertskommunen vil kunne finansiere. De 
andre kommunene ba vertskommunen om å utarbeide anslag på økonomiske 
konsekvenser for den enkelte kommune så raskt som det er grunnlag for dette. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

Sak 80/18 Forberedelse av felles formannskapsmøte Østre Agder 2019 

Styreleder innledet om ønsket om å samle formannskapene. Han påtok seg et ansvar for å 
bistå sekretariatet i arbeidet med å forberede møtet. I drøftingen framkom ulike ønsker til 
programmet som bringes med i den videre planlegging.  

Forslag til vedtak: 

Styret fastsetter dato for felles formannskapsmøte til 8.januar og arrangementet legges til 
Tyholmen hotell med programstart kl.17. Fra kl.16.00 Middag til deltakerne.  

Styret vedtar av tittel for samlingen skal være – Østre Agder indre og ytre liv. 

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviteres til å snakke om 
muligheter og begrensninger i regionalt samarbeid. Med fokus på de ulike utfordringer 
byer og landdistrikter står overfor. 

Sak 81/18 Aktuelle påvirkningssaker 

Sekretariatfunksjon til rådet for aldersvennlig samfunn 

 Styreleder orienterte om at det i Risør kommune pågår et arbeid for å få denne funksjonen 
lagt til Risør. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/11/styrebehandlet-mandat-for-utredning-av-NAV-samarbeid.pdf
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 Vedtak: 

 Styret i Østre Agder støtter Risør kommunes arbeid med sikte på å få lagt Rådet for 
aldersvennlig samfunn til Risør. 

 Status for arbeidet vedrørende lokketilbud for studenter 

  Varaordfører Terje Eiken i Arendal kommune orienterte om at posisjonen i 
budsjettbehandlingen har som intensjon å etablere en tilsvarende ordning for studenter 
ved UiA i Grimstad og Kristiansand som den som er iverksatt av Kristiansand kommune. 

Sak 82/18 Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget 7.november 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

Sak 83/18 Eventuelt   

Jernbaneforum Agder/ny operatør på Sørlandsbanen 

Styret bre om et møte med den nye operatøren for Sørlandsbanen så snart virksomhetene 
er etablert i Stavanger. 

Planlagt styresamling i Oslo 

Vedtak: 

Sekretariatet kan gå videre med planlegging av en styresamling i Oslo i forbindelse med 
styremøtet 26.april. Fokus for Oslosamlingen er en region som legger vekt på å framstå 
som attraktiv.  

Hvis Listerrådet ønsker å gjøre dette til en felles satsning er Østre Agder åpen for det. Den 
samme åpenheten gjelder overfor Setesdal. Det er aktuelt å utarbeide deler av 
programmet i samarbeid med sentrale rådgivere i KS. Programmet tilpasses aktuelle saker 
på det tidspunktet besøket gjennomføres. 

HV-status 

Styret for Østre Agder ber om et møte med oberst og leder for HV- 08 Bjørn Arild 
Siljebråten for å bli orientert om forsvarets planer i regionen. 

Unge demente 

 Ingen behandlingsplasser i Agder. Er det aktuelt å samarbeide på dette felt. 

Inntaksgrenser videregående opplæring. 

  Det ble opplyst at fristen for å komme med uttale er utvidet til 7.januar. 

Vedtak: 

  Styret ber om at det forberedes en sak om dette til neste styremøte. 

Referent 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 


