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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

 

Innkalling til styremøte i Østre Agder 15.februar 2019 i Åmli 

 

Sted Tid  

Åmli rådhus, 
Kommunestyresalen  

Fredag 15.februar 

2018 kl.09.00-13.00  

Det serveres tradisjonen tro lapskaus til lunsj kl.11.  

 

Saksliste: 

 

Sak 09/19 Godkjenning av referat fra styremøtet 18.januar 2019. 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 10/19 Regnskap 2018 for Østre Agder regionråd  

Vedlagt følger regnskapet for 2018. 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner regnskapet for 2018.  

 

Sak 11/19 Avsetninger til bundet fond med grunnlag i regnskapet for 2018. 

Vedlagt følger oversikt over fondsavsetninger gjort med grunnlag i regnskapet 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering og ber om en samlet oversikt over status for 
fondsavsetninger i møtet 2.mai 2019. 

 

Sak 12/19 Disponering av ubrukt beløp på ansvar 1207002 Østre Agder samhandlingsreform 
for 2018 

I 2018 var det uforutsette inntekter knyttet til FOU-helse og til refusjon for 
ivaretakelse av ansvaret for sekretariatet til KOSS som representerer et mindre 
forbruk på kr.359 867. Fra tidligere år er det avsatt midler på fond knyttet til 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/Ref-styremote-190118.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/02/regnskapm-2018-Ostre-Agder-regionrad.pdf


Møteinnkalling 
 

 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

samhandlingsreformen som tilsier at grensene for maksnivå på fondsavsetning til 
formålet i henhold til Østre Agder reglement for økonomihåndtering jfr vedlegg. 
Sekretariatet anbefaler derfor at ubrukte midler i 2018 fordeles etter andel av 
innbetaling i dette året og trekkes fra i fakturaen til kommunene for samhandling i 
2019. Rådmannsutvalget slutter seg til denne anbefalingen. 

Forslag til vedtak:  

Styret vedtar at ubrukte midler avsatt på fond kr.359 867 for 2018 under ansvar 
1207002 Østre Agder Samhandlingsreform benyttes til å redusere kravet til 
kommunene i 2019. 

Reduksjonen for den enkelte kommune relateres til deres andel av innbetalt beløp i 
2018.  

Arendal kommunes andel trekkes fra i netto budsjett i forbindelse avlevering av 
1.tertialrapport.  

 

Sak 13/19 Presentasjon av høringsutkast til Regionplan Agder 2030 

 Leder av sekretariatet for arbeidet med Regionplan Agder 2030 Manuel Birnbrich i 
Vest-Agder fylkeskommune holder en introduksjon til høringsutkastet til planen. 
Styret har tidligere nedsatt en arbeidsgruppe med tre ordførere og to rådmenn til å 
forberede et utkast til høringsuttalelse til planen fra regionen. Intensjonen er at 
høringsuttalelsen fra styret i Østre Agder regionråd foreligger når kommunestyrer og 
bystyrer kommer med sine uttalelser til planen. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret kommer tilbake til høringsuttalelsen i sitt møte 22.mars 2019 og vil der 
behandle felles innspill til planutkastet.  

 

Sak 14/19 Forberedelse av styrets samling i Oslo 2. og 3.mai 

 Det er planlagt styremøte i Oslo og deretter kontaktmøter med ulike aktører.  

På styremøtet vil Østre Agders utredning vedrørende felles FOU-strategi innenfor 
helseområdet foreligge til behandling. Det er aktuelt å be om en orientering fra KS 
og Helsedirektoratet vedrørende deres arbeid innenfor forskning på helsearbeidet i 
kommunesektoren. 

Rådmennene anbefaler at sekretariatet kontakter KS med sikte på å få en orientering 
om hvilke saker KS for tiden er særlig opptatt av i forhold til konsultasjonsordningen 
KS har med regjeringen. Styret må få anledning til å komme med synspunkt på de 
aktuelle sakene. Videre vil det være relevant å møte spesialistene på 
kommuneøkonomi i KS, for å få en oppdatert oversikt over forventede effekter av 
statsbudsjettet og ny regjeringsplattform. 
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 Styremøtet avholdes på Thon hotell Slottsparken. Sekretariatet videreformidler et 
overnattingstilbud ved hotellet som medlemmene gjør opp direkte med hotellet. 
Ellers står det medlemmene fritt å ordne egen overnatting. 

 Sekretariatet kommer tilbake til forslag til vedtak med grunnlag i debatten i 
styremøtet.  

  

Sak 15/19 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget   

 Trond Aslaksen leder for rådmannsutvalget redegjør for sakene som ble behandlet i 
møtet 6.februar 2019. Under denne saken orienteres det også om møtet i 
styringsgruppen for framtidig organisering av NAV i kommunene Arendal, Froland, 
Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli som ble gjennomført samme dag. 

 Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 16/19 Aktuelle påvirkningssaker 

  Status i arbeidet i fellesnemnda – orientering ved fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand 

  Bruk av konsesjonsfondsmidler i nye Agder 

  Vedlagt følger innspill fra gruppeleder for Frp i Arendal bystyre Anders Kylland 

Støtte fra Region Kristiansand til henvendelse til Statens vegvesen vedrørende ny 
organisering. 

Vedlagt følger kopi av styrevedtak i region Kristiansand der de uttrykker sin støtte til 
Østre Agders henvendelse til Statens vegvesen. 

Støtte til henvendelse fra Vegårshei kommune til Statens vegvesen vedrørende 
skilting til Vegårshei på ny E18 i Tvedestrand 

Vedlagt følger et notat fra kommunen som redegjør for behovet for skilting på E18 i 
Tvedestrand for å kanalisere tungtrafikken på det mest egnet og trafikksikert 
veinettet. 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder Regionråd har en forventing om at skilting langs ny E18, veileder 
trafikantene med skilting til samtlige kommuner i regionen, og vil understreke 
behovet for skilting til Vegårshei fra krysset på ny E18 i Tvedestrand, for å ivareta 
trafikksikkerheten på veinettet i regionen. Alternativ vei, fra Gjerstad eller Risør, til 
Vegårshei er ikke egnet for tyngre kjøretøy.  
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Sak 17/19 Eventuelt   

Status for arbeidet med å forberede næringslivskonferanse i Østre Agder 

Ordfører Reidar Saga og ordfører Per Kristian Lunden påtok seg et ansvar for å 
samle erfaringer med slike arrangement i Grenlandsregionen og Vest-Telemark 
regionen. De gir en tilbakemelding på hvor langt de er kommet i dette arbeidet. 

 

For styreleder Per Kristian Lunden 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder 


