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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

         Arendal 22.januar 2019 

Referat fra styremøte i Østre Agder 18.januar 2019 i Arendal 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  

Ole Jørgen Etholm 

Allmustaua Gjerstad Fredag 18.jan. 

2019 kl.9-12.30 

 

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 Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, 
Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, og opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener. 

Ordfører Jan Dukene Tvedestrand kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører June 
Marcussen 

Fylkesordfører Gro Bråten møtte fra kl.10. 

Styres leder Ordfører Per Kristian Lunden ledet møtet.  

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

Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad hadde meldt forfall. 

Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

 

Saksliste: 

 

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

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

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

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/12/Ref-styremote-181207.pdf
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Notater fra sekretariatet etter møtet følger referatet. Sekretariatsleder redegjorde for 
rådmennenes kommentarer til felles formannskapssamling. Synspunktene som 
framkom under drøftelsen legges ved referatet som vedlegg. 

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 orienterte fra kontaktmøtet mellom rådmannsutvalget og 
Østre Agder næringsforum. Rådmennene legger opp til ett møte i halvåret mellom 
dem og næringsforum.  

En konklusjon fra kontaktmøtet mellom de to utvalgene var en intensjon om å utvide 
av 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. 

Vedtak: 

Styret anmoder Østre Agder næringsforum om å ta ansvar for en årlig fellessamling 
om nærings- og samfunnsutvikling der målet er å nå ledere i regionens næringsliv og 
politiske ledere. Ordfører Per Kristian Lunden og ordfører Reidar Saga anmodes i 
fellesskap om å utarbeide et notat som oppsummerer hvilken lærdom vi kan hente fra 
tilsvarende arrangement i nærliggende regioner. Når Østre Agder næringsforum har 
klart et opplegg for en slik fellessamling så ønsker styret å få anledning til å drøfte 
dette forslaget og få komme med eventuelle særlige ønsker. 

Styret stiller seg bak ønsket om å iverksette undersøkelse næringsattraktive 
kommuner som Arendal iverksatt i 2018 i flere kommuner. Med bakgrunn i 
innsparte midler i BYR-programmet vil deler av utgiften til undersøkelsen kunne 
finansieres med midler fra Østre Agder. 

Under behandlingen av sak 03/19 vedtok styret i Østre Agder følgende uttalelse: 

Statens vegvesen har lagt frem sin rapport Fra regioner til divisjoner som viser 
hvordan Statens vegvesen ønsker å organisere sin virksomhet fra 2020. Østre Agder 
regionråd ønsker at en av de foreslåtte divisjonene ledes fra Agder, og ser det som 
naturlig at en lokaliserer dette til Arendal hvor dagens regionledelse er samlet og 
hvor det er mye kompetanse samlet. Østre Agder regionråd støtter Aust-Agder/ Vest-
Agder fylkeskommuner og Arendal kommune sitt arbeid med å fremme Arendal som 
ønsket lokalisering for en divisjonsledelse. 

Uttalelsen sendes: Fellesnemnda, ordførere, fylkesordførere, rådgiver Dag Ole 
Teigen, plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, næringssjef Kåre Andersen og pressen. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/notat-etter-Formannskapssamling-8.1.19.pdf
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Sak 04/19 Søknad om skjønnsmidler med sikte på utredning av mulighetene for etablering av 
felles veinormal for utbygging og drift av kommunale veianlegg  

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 ledet rådmannsutvalget 9.januar gjennomgikk sakene om 
ble behandlet i deres møtet 9.januar 2019. Herunder  

- 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 

 Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

Sak 06/19 Aktuelle påvirkningssaker 

  Status i arbeidet i fellesnemnda   

Fylkesordfører ga en status for arbeidet i nemnda. I tillegg opplyste hun at 
mobbeombud er kommet i arbeid. Det er Erik Songe-Møller. 

  Regionplan Agder 2030 – forberedelse av uttalelsen fra Østre Agder 

  Vedtak: 

Det etableres en arbeidsgruppe med tre ordførere og to rådmenn for å forberede en 
høringsuttalelse fra Østre Agder regionråd bestående av Robert Cornels Nordli, 
Reidar Saga, Kirsten Helen Myren, Tone Marie Nybø Solheim og Jarle Bjørn 
Hanken. 

Sak 07/19 Eventuelt   

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

Signalene i møtet var at omfanget for kontakt mellom regionrådene burde styres ut 
fra behovet. Dette vurderer styrelederne når de møtes på ulike arenaer i Agder. 

Erfaringer med møte med sykehusdirektøren ved Sørlandet sykehus HF og stedlig 
leder ved virksomheten i Arendal 9.januar. 

Styret ønsker slike kontaktmøter årlig der en får satt fokus på samhandlingen mellom 
sykehuset og kommunene. Styret ber om at det notatet som ble utarbeidet i møte 
følger referatet fra styremøtet. 
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Uttale fra styret i Østre Agder helsetilbudet ved Agder fengsel 

 Til møtet forelå det et utkast til uttalelse fra Froland kommune 

Vedtak: 

Styret vedtar uttalelsen. 

Uttalelsen oversendes Helse sørøst med kopi til Sørlandet sykehus HF 

Saker i Sørlandsrådet 

Sørlandsrådet har behandlet veikart til bedre levekår. Kommunene vil få tilsendt 
dette med anmodning om å tilslutte seg programmet. Enighet om at ikke Østre Agder 
regionråd skal spille noen sentral rolle i denne satsningen, men det er aktuelt å dele 
erfaringer gjennom regionrådet. 

Endringer i krav til bemanning i barnehagene ved at lærlinger ikke kan telles med 
slik praksis har vært til nå. 

Vegårshei kommune opplyste at endrede kriterier for lærlinger i barnehagene som 
del av bemanningen medfører at de ikke lengre tilfredsstiller bemanningsnormen. 
Problemstillingen bør ivaretas gjennom KS. 

Utviklingsleder i Østre Agder regionråd 

Sekretariatsleder informerte om at Siri Asdal fra Grimstad er tilsatt i stillingen og at 
hun har gitt melding om at hun tiltrer stillingen fra 15.april. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 
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Vedlegg: 

Synspunkt på formannskapssamling 9.januar – punkter fra gjennomgangen: 

 

 Levekårsutfordringene i regionen er aktuelt som tema på framtidig samling. 

 Næringsutvikling kan være tema hvis en velger å gå inn på særskilte tema. 

 Tilbakemeldingen fra de folkevalgte som deltok til ordførerne er at det er viktig å samles. 

 God blanding av foredrag og dialog ved bordene. 

 Tidspunktet i begynnelsen av januar er velegnet, men en bør vurdere å begynne kl.14 slik at en kan 

få litt bedre tid. 

 Maten var utmerket. 

 Møtet må forberedes godt – kan styret være oppmerksom saker de behandler som kan egne som 

tema for en større politisk samling. 

 En kan vurdere å sette ned politisk sammensatte grupper for å forberede møtene. 

 Østre Agder styre bør åpne for innspill fra de folkevalgte på forhånd. 

 En må forholde seg til at neste samling blir med nye politikere slik at behovet for å informere om 

det interkommunale samarbeidet kan være større enn det var nå. 


