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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

         Arendal 15.februar 2019 

Referat fra styremøte i Østre Agder 15.februar 2019 i Åmli rådhus 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  

Ole Jørgen Etholm 

Åmli rådhus 

kommunestyresalen 

Fredag 15.feb. 

2019 kl.9-12.30 

 

Til stede 

 

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad 
kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland kommune, ordfører Jan Dukene, Tvedestrand 
kommune, ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad 
kommune, ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, og opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik 
Sissener. 

Ordfører Kirsten Helen Myren – Vegårshei kommune hadde forfall og for henne møtte varaordfører 
Jon Geir Smeland. 

Fylkesordfører Gro Bråten hadde forfall og for henne møtte fylkesvaraordfører Jon Olav Strand. 

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 og Tone Marie Nybø 
Solheim, Grimstad. 

Trond Aslaksen, Risør og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde meldt forfall. 

Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Under sak 13/19 deltok Manuel Birnbrich i Vest-Agder fylkeskommune 

Saksliste: 

 

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

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/Ref-styremote-190118.pdf
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Sak 10/19 Regnskap 2018 for Østre Agder regionråd  

Vedtak: 

Styret godkjenner regnskapet for 2018.  

 

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

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 

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 holdt en introduksjon til høringsutkastet til planen. 

 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 

 Vedtak: 

 Styret anmoder leder og sekretariat om å utrede følgende program til samlingen i 
tillegg til punkter nevnt i innkallingen. 

 Samlingen starter med lunsj fra kl.13. Styremøtet starter kl.14 og varer om lag to 
timer. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/02/regnskapm-2018-Ostre-Agder-regionrad.pdf
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 Sekretariatet kontakter stortingsrepresentantene for å varsle tidspunktet for 
samlingen i Oslo og om de har anledning til å møte styret. 

 Styreleder kontakter tidligere statssekretær Kolve for å forhøre seg om muligheter 
for å få et foredrag relatert til utfordringer og muligheter i lokalt påvirkningsarbeid. 

 Kjetil Glimsdal kontakter på vegne av regionrådet barne- og familieminister Kjell 
Ingolf Robstad  med sikte på å drøfte regionens barnefattigdomsutfordringer og de 
samlede levekårsutfordringene. 

 Styret ønsker å møte sentrale beslutningsfattere i Statens vegvesen for å kunne legge 
fra regionens syn på mulighetene for å legge en eller to av virksomhetens ny 
divisjoner til vegvesenets virksomhet i Arendal. 

 

Sak 15/19 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget   

 Nestleder Ole Petter Skjævestad og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm redegjorde 
for sakene som hadde vært behandlet i rådmannsutvalgets møtet 6.februar 2019 og 
om møtet i styringsgruppen for framtidig organisering av NAV i kommunene 
Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli som ble 
gjennomført samme dag. 

 Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 16/19 Aktuelle påvirkningssaker 

  Status i arbeidet i fellesnemnda 

Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand ga styret en orientering om innholdet i det siste 
møtet i fellesnemnda. Det var særlig to punkt med relevans for regionrådet 

- Sikringsbestemmelsen knyttet til tallet på arbeidsplasser. Med bakgrunn i at tallet 
på statlige arbeidsplasser er redusert så har fellesnemnda enstemmig samlet seg 
om at 85-113 arbeidsplasser i fylkeskommunale virksomheter og forvaltning 
forblir i Arendal. Eventuelt lokalisert til dagens fylkeshus. En viktig premiss for 
vedtaket er at naturlig samhørende funksjoner legges til Arendal. 

- Inntaksforskrift for videregående opplæring. Et flertall i fellesnemnda har vedtatt 
at inntaket skal bygge på nærskoleprinsippet 

  Bruk av konsesjonsfondsmidler i nye Agder 

Fylkesvaraordfører Jon- Olav Strand redegjorde for drøftinger i fellesnemnda 
omkring bruk av framtidige konsesjonsfondsmidler. 

Vedtak: 

Styret ber gruppeleder for Frp i Arendal bystyre Anders Kylland, ordfører Reidar 
Saga og ordfører Per Kristian Lunden jobber videre med spørsmålet om bruk av 
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konsesjonsfondsmidlene med sikte på at den skal kunne tas opp i et senere 
styremøte. 

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

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

Vedtak: 

Følgende uttalelse oversendes Statens vegvesen og Nye veier sammen med 
bakgrunnsnotatet fra kommunen: 

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.  

 

Sak 17/19 Eventuelt   

Status for arbeidet med å forberede næringslivskonferanse i Østre Agder 

Vedtak: 

Styret ber ordfører Reidar Saga og ordfører Per Kristian Lunden legger fram et notat 
før rådmennenes budsjettseminar 13. og 14.mars, som skal legges til grunn for, å 
utrede forutsetningene for iverksetting av næringslivskonferanse for regionen. Dette 
for å kunne vurdere avsetting av midler og tid til arrangementet. 

Nytt inntekts system for fylkeskommunene 

Vedtak: 

Styreleder og sekretariatsleder forbereder en uttalelse som bygger på den uttalelsen 
som er vedtatt i de to fylkeskommunene. Utkast til en uttalelse sendes 
styretsmedlemmer for godkjenning. Østre Agder regionråd varsler de andre rådene i 
Agder om at vi gjør dette. 

Kommunestruktur 

Ordfører Jan Dukene varslet at de med bakgrunn i vedtak i kommunestyret i 
Tvedestrand vil invitere nabokommuner til sonderinger om framtidig 
kommunestruktur i løpet av 14 dager. En ser for seg at en eventuell prosess vil lpe 
inn i neste valgperiode. 

Kremasjon 

Arendal kommune arbeider intensivt med sikte på å løse de akutte utfordringer som 
har oppstått ved stengningen av krematoriet i Høgedal. Iverksetting av utbygging av 
felles krematorium har høyeste prioritet i kommunen. 
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Leverandørmøte knyttet realiseringen av Biozin-anlegget på Jordøya. 

Åmli kommune, Biozin, Bergene-Holm og fylkeskommunen har tatt initiativ til et 
møte med aktuell leverandører 14.mars kl.13-16. Styret ber om at næringsrådgiverne 
i de deltakende kommuner informeres om dette. 

På kvelden er det et tilsvarende møte for innbyggerne i Åmli og andreinteresserte. 

Utvikling av kollektivtilbudet knyttet til nytt veinett – E18 

Styret ber sekretariatet kontakte Agder kollektivtrafikk for å få en orientering på et 
styremøte før sommeren om hvilke forberedelser som gjøres i forhold til endringer i 
kollektivtilbudet når ny E18 Arendal Tvedestrand åpner sommeren 2019. 

Kontakt med ledelsen i HV07 

Styret har tidligere bedt om et møte med ledelsen i HV07 vedrørende lokale planer 
for HV i regionen. Sekretariatet skal på nytt forsøke å oppnå en avtale om et møte 
mellom styret og leder for HV07.  

 

 

eferent 

 

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. 


