
Møteinnkalling 
 
 

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

Til 

Personer valgt fra kommunestyrer og bystyrer til styret for Østre Agder regionråd 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

 

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 1.november 2019 i Arendal gamle rådhus 

 

Sted Tid  

Festiviteten  Fredag 1.november 
2018 kl.09.00-11.45  

Det ordnes med en enkel lunsj underveis i møtet.  

 

Saksliste: 

 

Sak 53/19 Konstituering av nytt styre for Østre Agder regionråd 

Med grunnlag i vedtak i kommunestyrer og bystyrer består styret av ordfører Per 

Kristian Lunden – Risør kommune, ordfører Inger Haldis Løite – Gjerstad 

kommune, ordfører Kjetil Torp – Vegårshei kommune, ordfører Ove Gundersen – 

Froland kommune, ordfører Beate Skretting – Grimstad kommune, ordfører Bjørn 

Gunnar Baas – Åmli kommune, ordfører Marianne Landaas – Tvedestrand 

kommune, ordfører Robert Cornels Nordli og opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener 

begge Arendal kommune. 

Vedtektene forutsetter at styret selv velger leder og nestleder. Valgperioden er to år. 

Vedtak: 

Leder 

Nestleder 

Direkte etter konstituering gir sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm en kort innføring i 

organiseringen av Østre Agder regionråd. 

 

Sak 54/19 Godkjenning av referat fra styremøtet 30.august 2019. 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 55/19 Forslag til møteplan for Østre Agder regionråd 2020 

  Vedlagt følger et utkast til møteplan for styret i Østre Agder regionråd. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/10/Referat-styremote-190830.pdf
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  Forslag til vedtak: 

  Styret godkjenner forslaget til møteplan for styret i 2020. 

Sak 56/19 Godkjenning av budsjett for Østre Agder regionråd for 2020 

 Vedlagt følger forslag til tallbudsjett for samarbeidet. Det følger kommentarer til de 

ulike ansvar. Forslaget er basert på føringer vedtatt i rådmennenes budsjettseminar i 

mars 2019, og som styret ble orientert om i sak 24/19. 

 Det foreligger et notat utarbeidet av sekretariatet for Grimstad kommune som 

redegjør for regionrådets prioriteringer i handlingsprogramperioden. Dette følger 

som vedlegg til budsjettet. Styret bør drøfte om et slikt dokument for framtiden skal 

framlegges for styret med muligheter for endringer og tillegg. Det forutsetter at 

budsjettbehandlingen i styret skjer tidlig på høsten. Dette er mulig fordi premissene 

for budsjettet er lagt allerede i mars. Flere kommuner kan ønske å omtale 

interkommunale samarbeid i sine budsjett og handlingsprogram. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret godkjenner forslag til budsjett for 2020. 

Sak 57/19 Samling av formannskapene i Østre Agder 15.januar 2020. 

 På oppdrag av styret (sak 27/19) fikk Østre Agder næringsforum arbeidet med å 

forberede en samling med tema knyttet til nærings- og samfunnsutvikling. I 

styremøtet vil utviklingsleder Siri Asdal orientere om planene for samlingen som 

legges til Universitet i Agder campus Grimstad. Regionens politiske ledelse vil bli 

tatt imot av rektor Sunniva Whittaker som vil orientere om universitetets virksomhet. 

 For å kompensere for at det ved den planlagte samlingen ikke vil avsette tid til å 

orientere om det generelle interkommunale samarbeidet gjennom Østre Agder 

regionråd så vil sekretariatsleder stille seg til rådighet for å møte 

kommunestyrer/bystyrer når det måtte passe disse, for å gi en slik orientering. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret tar saken til orientering og ber om at godkjenningen av endelig program skjer i 

styremøtet 13.desember. 

 Styret ber om at hver rådmann sørger for å innkalle/invitere formannskaps-

medlemmene i sin kommune formannskapssamlingen 15.januar (fra kl.12.00) så 

raskt som mulig. 

Sak 58/19 Søknad - Østre Agder helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og 

gode liv. 

 Rådmannsutvalget i Østre Agder ar godkjent att det fremmes en søknad til Aust-

Agder kompetansefond for å bidra til økt forskning på utfordringene i helse og 

omsorgstjenesten på kommunalt nivå. Fristen for å søke om slike midler var 

1.november. 

 Forslag til vedtak: 



Møteinnkalling 
 
 

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

 Styret tar til orientering at det er fremmet en søknad til Aust-Agder kompetansefond 

vedrørende prosjektet Østre Agder helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre 

helse og gode liv.  

Styret ber om at det settes av tid på styremøtet 13.desember for en bred 

gjennomgang av satsing på FOUI i helse og omsorgssektoren, herunder en 

presentasjon av prosjektet det søkes om støtte til. 

Sak 59/19 Møte med Go-Ahead NORDIC vedrørende framtidige planer togtilbudet på 

Sørbanen og Arendalsbanen. 

 Avgått styre har over lengre tid ønsket et møte med ledelsen for Go-Ahead NORDIC 

som vant anbudet for drift av jernbane på strekningen Oslo – Stavanger inkluder 

Arendalsbanen. Selskapet har nå bekreftet at de har anledning til å møte politisk og 

administrativ ledelse fredag 1.november kl.10.30-11.15. Det er forventninger til at 

selskapet vil informere om hvilke planer de har for å videreutvikle togtilbudet på 

disse stekningene. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret tar informasjonen fra Go-Ahead NORDIC til orientering. 

 

Sak 60/19 Eventuelt 

  

 

For styreleder Per Kristian Lunden 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder 


