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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

         Arendal 6.mai 2019 

Referat fra styremøte i Østre Agder 3.mai 2019 på Thon hotell Slottsparken 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  

Ole Jørgen Etholm 

Thon hotell Slottsparken Fredag 3.mai 

2019 kl.10-11.25 

 

Til stede 

 

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad 
kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland kommune, Ordfører Kirsten Helen Myren – Vegårshei 
kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune og ordfører Reidar Saga, Åmli kommune,  

Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører 
Terje Eikin.  

Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune hadde forfall og varaordfører hadde ikke anledning til 
å møte. Opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener hadde forfall og vararepresentant hadde 
ikke anledning til å møte. 

Fylkesordfører Gro Bråten møtte. 

Styres leder Ordfører Per Kristian Lunden ledet møtet.  

Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Harald 
Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad, Trond Aslaksen, Risør og Tone Marie Nybø Solheim, 
Grimstad. 

Bo Andre Longum, Froland og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde forfall. 

Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og utviklingsleder Siri Asdal. Under 
orienteringen om sak 28/19 (2.mai) stilte samhandlingskoordinator Harry Svendsen og Ottar 
Christiansen. 

 

Saksliste: 
 

Sak 27/19 Godkjenning av referat fra styremøtet 22.mars 2019. 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/Ref-styremote-190322.pdf
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Sak 28/19 Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv – framleggelse av FOU-strategi innen 
helse, omsorg og levekår for Østre Agder regionråd 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen presenterte strategiutkastet som han 
sammen med tidligere kommuneoverlege Ottar Christiansen har hatt ansvar for å 
utarbeide i møtet.  

Vedtak: 

Styret i Østre Agder regionråd tilrår kommunene å avsette en pott til FOU i sine helse 
og omsorgsbudsjetter på 0,05% årlig for å bidra til å sikre målrettet og 
kompetansebasert utvikling i denne krevende sektoren. Utvalget anbefaler at 
ordningen innføres over to år. 

Sak 29/19 Iverksetting av utredning fullskala overgang til LED i veibelysningen på kommunalt 
veinett. 

 Vedtak: 

Styret gir tillatelse til at kr.250.000 fra fond 25199899 FELLES 
VEILYSPROSJEKT ØSTRE AGDER stilles til rådighet for utredning av full 
overgang til LED på kommunalt veilys i regionen. 

Sak 30/19 Status fondsbeholdning årsskiftet 2018/2019 

Vedtak: 

Styret i Østre Agder regionråd tar statusen vedrørende samarbeidets fondsbeholdning 
til orientering. 

Sak 31/19 Orientering om sakene i rådmannsutvalget 11.april 2019 

 Leder av rådmannsutvalget og sekretariatsleder orienterte om sakene som var til 
behandling på siste møtet 11.april 2019. I orienteringen ble det lagt vekt på 
godkjenning av IKT-instruks og plan for IKT sikkerhet. Rådmennene ber IKT-Agder 
om å utarbeide retningslinjer for lagring av materiale ut over det som er arkivverdig 
og skal lagres i 360. Videre ble det orientert om prosessen med avtale vedrørende 
skoleskyss. Rådmennene anbefaler kommunen å inngå avtale med AKT basert på et 
forenklet kilometerregulativ. 

 Vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

Sak 32/19 Aktuelle påvirkningssaker 

 

Bistand fra Panor Public Affairs til Aust-Agder fylkeskommune og Arendal 
kommune 

Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune samarbeider med Panor Public 
Affairs. Christian-Marius Stryken fra selskapet ga i møtet en orientering om 
pågående utredninger.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/04/FoUI-–-strategidokument-versjon-24.04.2019.pdf
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Vedtak: 

Styret i Østre Agder regionråd tar saken til orientering. 

Uttalelse fra styret i Østre Agder regionråd til videre virksomhet på 
Sambruksstasjonen på Stoa 
 
Vedtak: 
Videre drift av Sambruksstasjonen på Stoa, Arendal  
Styret i Østre Agder regionråd kjenner til, og har forståelse for, pågående 
omstillinger og digitalisering av tjenester innenfor Trafikant og kjøretøy (TK). 
Herunder at Sambruksstasjonen på Stoa i Arendal kan bli avviklet i forbindelse med 
endringer av tjenestestrukturen innenfor TK.  
 
Styret henstiller statsråden om å sikre videre drift av Sambruksstasjonen. 
Hallkontroller på Stoa er av svært stor betydning for storbilnæringen i Arendal og i 
resten av Østre-Agder. Videre er Sambruksstasjonen viktig for Sam Eyde 
videregående skole som har en landslinje for tungbilutdannelse.  

 
Styret minner om at Capgemini Consultings områdegjennomgang fastslår at 
kapasitetsutnyttelsen for halløp av tunge kjøretøy i Arendal er i tråd med kravene i 
Statens vegvesens eiendomsstrategi. God kapasitetsutnyttelse bør ikke tilsi avvikling 
av svært viktige tjenester for storbilnæringen i regionen.  
 
Utekontroll på E18 er et svært viktig trafikksikkerhetsarbeid som gjøres av 
stasjonens medarbeidere. Utekontrollene bruker ofte sambruksstasjonen til 
hallkontroll i forbindelse med kontrollene. Dette er effektivt og gir god kontroll med 
tungbilene på E18. En slik praksis og sambruk bør videreføres.  Stasjonen vil ligge 
svært gunstig plassert også i forhold til ny E18. Dersom storbilnæringens 
hallkontroller i fremtiden må gjennomføres i Tønsberg eller Kristiansand vil det 
medføre økte kostnader for storbilnæringen, flere storbiler på veiene og økte CO2-
utslipp. Endringer i tjenestestrukturen medfører negative konsekvenser for privat 
næringsliv, videregående skole, trafikanter og klima.  

 
Styret ber statsråden gjøre helhetlige vurderinger av konsekvensene for næringsliv, 
det offentlige og samfunnet. En bør ikke kun vektlegge mindre kostnadsbesparelser 
innenfor TK-området i Arendal, av Capgemini Consulting anslått til 4,8 millioner 
kroner. Hvis Sambruksstasjonen nedlegges innebærer det å skyve kostnader fra én 
del av det offentliges budsjett over på næringslivet og andre offentlige budsjetter.  
Stoa Sambruksstasjon vil ha en svært gunstig plassering og dekke østre deler av nye 
Agder fylke. Med ny E18 fra Telemark og vestover vil reisetiden til Stoa reduseres. 
Det bør også vektlegges at stasjonen er tilgjengelig med kollektivtransport.  

 

Styret peke på at for å utvikle østre del av Agder på en god måte så er det viktig med 
et godt tjenestetilbud i Arendal. Tjenestene som tilbys på en Sambruksstasjon er 
viktige for innbyggerne. Dersom Sambruksstasjonen erstattes av et servicekontor 
med teoriprøver og praktiske førerprøver for førerkortklasse B ber styret statsråden 
om å sikre et tilbud med ambulerende tjenester for bl.a. tungbilprøver. Tjenester som 
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ikke kan digitalisers bør videreføres i Arendal i tilknytning til Statens vegvesens 
virksomhet der det er tilgjengelige lokaler.  

Styret er kjent med at det skal etableres flere spesialiserte saksbehandlingssentre 
ulike steder i landet. Ansatte ved dagens Sambruksstasjon har høy kompetanse 
innenfor spesialiserte førerkorttjenester som er en viktig ressurs ved etablering av et 
nytt, nasjonalt saksbehandlingssenter. Det er gode faglige og økonomiske grunner til 
at et saksbehandlingssenter etableres i Arendal. Senteret kan etableres i tilknytning 
til Statens vegvesens virksomhet i Arendal. 

 

Sak 33/19 Eventuelt   

Den nye utviklingslederen i Østre Agder Siri Asdal presenterte seg for styret og 
rådmennene. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 

 


