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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

 

Innkalling til styremøte i Østre Agder 18.januar 2019 i Gjerstad 

 

Sted Tid  

Gjerstad kommune, 

Almuestaua  

Fredag 18.januar 2018 

kl.09.00-12.00  

 

Det serveres en enkel lunsj.  

 

Saksliste: 

 

Sak 01/19 Godkjenning av referat fra styremøtet 7.desember 2018. 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 02/19 Erfaring fra samling av formannskapene i kommunene i Østre Agder 8.januar 2019 

Notater fra sekretariatet etter møtet. Styret bør drøfte erfaringene med samlingen. 
Herunder komme med konkrete forslag til endringer i opplegget for møtet og gi 
signaler vedrørende eventuell gjentakelse av slike samlinger. Styreleder innleder til 
drøfting. 

Forslag til vedtak: 

Styret vil med grunnlag i erfaringene fra samlingen 8.januar anbefale nytt styre å ta 
initiativ til at formannskapene samles en gang årlig. Møtested bør varieres.  

 

Sak 03/19 Videre arbeid innenfor nærings- og samfunnsutvikling. 

Leder av rådmannsutvalget gir en tilbakemelding fra kontaktmøtet mellom 
rådmannsutvalget og Østre Agder næringsforum. Rådmennene legger opp til ett 
møte i halvåret mellom de to organene. Rådmennene anbefaler at styret anmoder 
Østre Agder næringsforum om å ta ansvar for en årlig fellessamling om nærings- og 
samfunnsutvikling. Styret inviteres til å drøfte om dette er hensiktsmessig og å gi 
signaler om målsettinger for slike temasamlinger. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/12/Ref-styremote-181207.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/notat-etter-Formannskapssamling-8.1.19.pdf
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En konklusjon fra kontaktmøtet mellom de to utvalgene var en intensjon om å utvide 
av næringsattraktive kommuner som Arendal iverksatt i 2018 til flere kommuner i 
samarbeidet. Med bakgrunn i innsparte midler i BYR-programmet vil deler av 
utgiften til denne undersøkelsen kunne finansieres med midler fra Østre Agder. 

Andre tema som ble drøftet var Østre Agders posisjon i nye Agder, bruk av 
offentlige innkjøp til stimulering av lokalt arbeidsliv og behov. 

Under behandlingen av denne sak blir det gitt en orientering om arbeidet med 
rekruttering av utviklingsleder i sekretariatet for Østre Agder. 

Forslag til vedtak formuleres med grunnlag i styrets drøfting. 

 

Sak 04/19 Søknad om skjønnsmidler med sikte på utredning av mulighetene for etablering av 

felles veinormal for utbygging og drift av kommunale veianlegg  

Saken fremmes med forbehold om at Østre Agder teknisk forum slutter seg til 
forslaget. Intensjonen er å utarbeide til tilsvarende styringsdokument for nye 
veiprosjekt og veidrift som det som foreligger for veilysanlegg. Erfaringene med 
veilysnormalen er gode både for kommunene og for virksomhetene som påtar seg 
oppdrag. Her finner en grunnlaget for søknad. Dette grunnlaget vil det bli arbeidet 
videre med fram til søknadsfristen hvis styret stiller seg bak søknaden.  

Det fremmes ikke søknad om skjønnsmidler knyttet til VA-anlegg ut fra en 
vurdering om at selvkostprinsippet for slikt tjenester tilsier at fylkesmannen ikke vil 
prioritere denne. 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner at det arbeides videre med sikte på å fremme en søknad om 
utredning av en felles veinormal. Søknaden bygger på en intensjon om 
effektivisering av kommunale virksomheter.  

 

Sak 05/19 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget   

 Ole Petter Skjævestad som var leder for rådmannsutvalget 9.januar redegjør for 
sakene som ble behandlet i møtet 9.januar 2019. 

 Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 06/19 Aktuelle påvirkningssaker 

  Status i arbeidet i fellesnemnda – orientering ved fylkesordfører 

  Regionplan Agder 2030 – forberedelse av uttalelsen fra Østre Agder 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/Tekst-til-soknaden-va-og-vei-norm.pdf
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Styreleder i Setesdal regionråd, leder i Listerrådet, nestleder i Østre Agder regionråd 
med sekretariatsledere fra disse var samlet på Evje 11.januar. Der drøftet en hvordan 
man skulle kunne samordne innsatsen i forbindelse med høringsfasen til Regionplan 
Agder 2030. Det var enighet om at det er viktig å ivareta flankenes interesser i det 
nye Agder. En bør ha ambisjoner til å påvirke det nye Agder til å bidra med midler 
slik at de tre regionrådene på flankene kan ivareta en viktig funksjon i arbeidet for å 
sikre en god samfunnsutvikling i hele Agder. Felles innspill fra de tre regionrådene 
på dette felt vil styrke mulighetene for å oppnå gjennomslag. 

Sekretariatet anbefaler at en arbeidsgruppe sammensatt både av politikere og 
administrasjon pålegges et ansvar for å utarbeidet et utkast til høringsuttalelse før det 
blir gjenstand for behandling i styret.  

  Forslag til vedtak: 

Det etableres en arbeidsgruppe med tre ordførere og to rådmenn for å forberede en 
høringsuttalelse fra Østre Agder regionråd bestående av 

 

Sak 07/19 Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget 7.november 

 

 Pågående prosess knyttet til inngåelse av ny avtale om skoleskyss mellom 
AKT (Agder kollektivtrafikk) og kommunene i Agder. 

 Felles juristressurs for kommunene Arendal, Grimstad, Risør og Froland. 

 Ny medarbeider i 40% stilling i sekretariatet – presenteres. 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 08/19 Eventuelt   

Etablering av en fast ordning med konsultasjonsmøter mellom Lister rådet, 
Setesdalsrådet og Østre Agder regionråd 

På møte mellom regionrådene 10.januar var det vilje til å prioritere slike samlinger 
for å kunne få anledning til å samordne innsats fra regionrådene på flankene i det nye 
Agder. Omfanget på slikt samarbeid må vurderes fortløpende med grunnlag i de 
erfaringer som høstes med virksomheten i den nye fylkeskommunen. 

Status for arbeidet i fellesnemnda for ny region Agder 

Fylkesordfører Gro Braaten orienterer om status i arbeidet for etablering av ny 
fylkeskommune. 

Erfaringer med møte med sykehusdirektøren ved Sørlandet sykehus HF og stedlig 

leder ved virksomheten i Arendal 9.januar. 
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Styret bør vurdere hensiktsmessigheten av å gjennomføre slike kontaktmøter. Hva 
bør være på plass på forhånd for å oppnå en god dialog? Hvor ofte bør vi fra Østre 
Agder regionråds side anmode om å få slike møter? 

 

For styreleder Per Kristian Lunden 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder 


