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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

 

Innkalling til styremøte i Østre Agder 30.august 2019 i Grimstad 

 

Sted Tid  

Møterom i Grimstad kommunes nye bibliotek  Fredag 30.august 2018 

kl.08.30-11.45  

Det ordnes med en enkel lunsj underveis i møtet.  

 

Saksliste: 

 

Sak 44/19 Godkjenning av referat fra styremøtet 14.juni 2019. 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 45/19 Orientering vedrørende endringer i ruteplaner for kollektivtrafikken ved overgang til 
ny E18 

 Plansjef Hilde Bergersen i AKT (Agder kollektivtrafikk) orienterer.  

 Forslag til vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 46/19 Gjennomgang av planer for lokaler til legevakt og KØH 

 Prosjektleder Milena Roversi ved Arendal KF som har hovedansvaret for det 
vedtatte prosjektet som er vedtatt utbygd i Arendal bystyre 

 Forslag til vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 47/19 Orientering om planene for TedX seminaret i november. 

Linn Juul-Petersen som leder arbeidet med forberedelsen kommer for å orientere 
styret om planene de har lagt. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/07/referat-styremote-190614-revidert.pdf
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Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 48/19 Behov for endringer i styringsdokument i Østre Agder som konsekvens av ny 
kommunelov. 

Vedlagt følger et notat fra jurist Sindre Kvammen som også redegjør for de nye 
premissene for interkommunalt samarbeid i ny lov. Den nye loven krever at 
samarbeidsavtalen behandles i medlemskommunenes kommunestyrer/bystyrer. 

Forslag til vedtak: 

 Styret anmoder sekretariatet om å fremme forslag til samarbeidsavtale Østre Agder 
til erstatning for vedtektene. Forslaget skal ivareta de formelle kravene i ny 
kommunelov og ellers skal gjeldende vedtekter benyttes i utkastet til 
samarbeidsavtale så langt dette går. Styret ber om at utkastet til samarbeidsavtale 
legges fra til behandling i styret 13.desember med påfølgende behandling i 
kommunene. 

 

Sak 49/19 Nye lokaler for sekretariatet i Østre Agder 

Sekretariatet for Østre Agder regionråd har flyttet fra Arendal kultur- og rådhus. 
Virksomheten har fått nye og egnede lokale i 4.etg ved Arendal bibliotek. Tilgangen 
til lokalet er fra Torvet parkeringshus 3 etg. I tillegg til kontorplasser får regionrådet 
et meget godt møterom med kapasitet opp mot 14 deltakere. Flest mulig Østre 
Agdermøter legges til dette lokalet og vi ordner selv med mye av serveringen. Dette 
vil gi en betydelig innsparing på denne utgiftsposten. 

Arendal kommune legger til rette med en enkel hybelkjøkken løsning. Østre Agder 
må selv dekke kostnader til møterommet. For å begrense disse har sekretariatet fått 
overta den flyttbare skjermen som var anskaffet av kommunen og regionrådet i 
fellesskap.  

Rådmannsutvalget anbefaler at sekretariatet får til rådighet kr.75.000 fra 
sekretariatsfondet til dekking av utgifter til utrusting av til de nye lokalene. 

Samarbeidskommunene skal kunne benytte møtelokalet i sekretariatet hvis de har 
behov for å avholde møter i Arendal. 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

Sekretariatet får anledning til å bruke inntil kr.75.000 til utrusting av nye lokaler for 
virksomheten fra sekretariatsfondet. 
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Sak 50/19 Anmodning fra Risør kommune om økt regionalt bidrag til iverksetting av planlagt 
phd på DEKOM 

 Vedlagt følger kopi av sak fra bystyret i Risør der en anmoder regionrådet om å ta en 
økt del av finansieringen av forskningsprosjektet. Østre Agder oppvekstforum skal 
behandle spørsmålet om økt bidrag i sitt møte 28.august ettersom finansieringen her 
helt eller delvis vil måtte hentes fra tildelte DEKOM-midler som dette organ 
disponerer på vegne av samarbeidet. 

 Forslag til vedtak fremmes med grunnlag i anbefalingen fra oppvekstforum:  

 

Sak 51/19 Aktuelle påvirkningssaker 

 Status i Biozin etableringen på Jordøya i Åmli 

 Orientering ved ordfører Reidar Saga i Åmli kommune. 

 Erfaringer med påvirkningsarbeid under Arendalsuka 
Innledning ved Per Kristian Lunden og Robert C. Nordli 

 Hvordan bidra til å aktualisere utbygging av Grenlandsbanen og etablering av 
kontakt med Go Ahead om tilbudet ved Sørtoget 

 Innspill til KS vedrørende politikeropplæringen etter valget  

 

Sak 52/19 Eventuelt 

 Forberedelse til konstituerende møte 1.november 

 Forberedelse av næringslivssamling med formannskapene i januar 

 Innsparingskrav for Sørlandet sykehus  

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen orienterer fra et møte på sykehuset om 
dette temaet. 

Innspill til endringer i vedtektene for konsesjonskraftmidler 

Robert C. Nordli har bedt om at styret drøfter om det er behov for innspill i denne 
prosessen. 

Orientering fra rådmannsutvalgets drøfting vedrørende prosessen omkring framtidig 
NAV-organisering 

  Vedlagt følger en oppsummering av vedtakene i kommunene. 

 

For styreleder Per Kristian Lunden 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder 


