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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

         Arendal 4.november 2019 

Referat fra styremøte i Østre Agder 13.desember 2019 i Arendal  

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  
Ole Jørgen Etholm 

 Fredag 13.desember 
2019 kl.09.00-12.00 

 

Til stede 

 

Følgende møtte: ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Robert Cornels Nordli, 

Arendal kommune, ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland 

kommune, Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, Ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune 

og ordfører Marianne Lindaas, Tvedestrand kommune.  

Opposisjonsleder i Arendal, Geir Fredrik Sissener hadde forfall og for han møtte gruppeleder for 

Frp. Anders Kylland.  

Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune, hadde forfall og vararepresentant hadde ikke anledning 

til å møte. 

Fylkesordfører Gro Bråten hadde forfall. Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen var ved en feil 

ikke innkalt. 

Styrets leder ordfører Robert C, Nordli ledet møtet. 

Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli Harald Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad, 

Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad, Bo Andre Longum, Froland, Jarle Bjørn Hanken, 

Tvedestrand og Trond Aslaksen, Risør. Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, hadde forfall.  

Fylkesrådmann John G. Berg møtte. 

Under behandlingen av sak 63/19 og 64/19 møtte samhandlingskoordinator Harry Svendsen. 

Utviklingsleder Siri Asdal møtte under behandlingen av sak 65/19. 

Saksliste: 

 

Sak 61/19 Godkjenning av referat fra konstituerende styremøte 1.november 2019. 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/11/Referat-styremote-191101.pdf
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Sak 62/19 Utkast til samarbeidsavtale for Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk 

Råd).  

Ny kommunelov forutsetter at vi går bort fra vedtekter som basis for samarbeidet og 

som forholder seg lovens krav til tittel på samarbeidet og overgang fra styre til 

representantskap. Loven krever at det er en samarbeidsavtale som ligger til grunn for 

interkommunale samarbeid. Utkastet foreligger. (vedlagt). Det er utarbeidet i 

samarbeid med jusnettverket og anbefalt av Østre Agder rådmannsutvalg. Forslaget 

bygger på gjeldende vedtekter. Kommuneloven krever at samarbeidsavtalen skal 

godkjennes politisk i alle de samarbeidende kommuner. Styret stadfester 

samarbeidsavtalen når det foreligger slike vedtak i samtlige deltakende kommuner. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret anbefaler kommunestyrer og bystyrer om å godkjenne forslaget til 

samarbeidsavtale. 

 Sekretariatet utarbeider et felles saksgrunnlag for behandlingen.  

Sak 63/19        Samhandlingsreformen – Samhandling med Sørlandet sykehus HF.  

Prioriterte samarbeidsområder og organisering av arbeidet 2020 – 2021. 

Samhandingskoordinator Harry Svendsen ga en status for arbeidet med: 

• «OSS – Helsefelleskap på Agder»   

• Det interkommunale samarbeidet innen helse på Agder  - KOSS – 

samarbeidet. 

• Finansiering og incentiver av tjenestene, herunder betalingsplikt for 

utskrivningsklare pasienter.  

Hans presentasjon følger referatet.                            

                        Vedtak: 

                        Styret tar saken til orientering. 

Sak 64/19       «Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - kommunehelsetjenesteforskning - 

fellessatsinger på Agder. 

Samhandingskoordinator Harry Svendsen presenterte arbeidet med og endelig 

søknad om midler fra Aust-Agder kompetansefond. 

Han redegjorde også for Strategidokument for forskning, utvikling og innovasjon 

innen helse, omsorg og levekår 2020 – 2024 i Østre Agder og for status i arbeidet 

med etablering en Helseklynge på Agder. 

Hans presentasjon følger referatet. 

Vedtak: 

                        Styret tar saken til orientering. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/12/OSS-2020-Helsefellesskap-på-Agder.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/12/FoUI-–-strategidokument-Østre-Agder-versjon-04-06-2019.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/12/Presentasjon-plan-FoUI-Østre-Agder-13.12.2019.pdf
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Sak 65/19 Program for samling av formannskapene i Østre Agder 15.januar 2020. 

Utviklingsleder Siri Asdal gjennomgikk programmet. Endelig program oversendes 

kommunene fra utviklingslederen rette etter møtet. Kommunene ble minnet om at de 

skal melde inn deltakere i god tid for samlingen avholdes.  

  

Under punktet Næringsattraktive kommuner. Resultater fra næringsundersøkelse – 

hva nå Østre Agder?  Ved Jan Ole Rypestøl, seniorforsker, Norwegian Research 

Centre AS NORCE må en legge til grunn at deltakerne på samlingen allerede har blitt 

orientert om resultatene for egen kommune og at hovedvekt derfor bør legges på 

resultater for regionen som helhet. 

  

Vedtak: 

 Styret godkjenner forslaget til program.  

Sak 66/19 Vedtak av Østre Agders påvirkningsstrategi. 

 Vedtak: 

 Styret godkjenner det reviderte utkastet til påvirkningsstrategi for samarbeidet. 

 Styret ber sekretariatet om å invitere fylkets stortingsrepresentanter til styremøtet 

28.august 2020. 

Sak 67/19 Støtte fra Østre Agder regionråd til skjønnsmiddelsøknad fra Froland 

kommune vedrørende videreutvikling av internkontrollsystem. 

Vedtak: 

Styret i Østre Agder regionråd vil anbefale at Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-

Agder prioriterer søknaden fra Froland kommune vedrørende videreutvikling av 

internkontrollsystem under henvisning til at dette arbeidet vil kunne ha stor 

overføringsverdi for andre kommunene i samarbeidet. 

Sak 68/19 Aktuelle påvirkningssaker 

 Status i arbeidet for å forhindre flytting av to avdelinger i kystverket fra Arendal. 

 Styreleder Robert Cornels Nordli gjennomgikk status i saken. 

Orientering om arbeidet for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 

Ordfører Per Kristian Lunden gjorde rede for status i saken og muligheter for å 

prioritere dette prosjektet framover i NTP. Det var enighet om å be han om å lage et 

utkast som kan egne seg som innspill til partiprogrammene framfor stortingsvalget i 

2021. Østre Agder regionråd fastholder målet om å få til en stasjon på 

Brokelandsheia. 

Utredning av framtidig domstolsstruktur 

Rådmann Harald Danielsen redegjorde for konsekvenser av forslagene fra et 

offentlig nedsatt utvalg for utredning av framtidig domstolsstruktur i Norge. 
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Vedtak: 

Styret tar sakene til orientering. 

Sak 69/19 Orientering om saker behandlet i rådmannsutvalget. 

 Leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen og sekretariatsleder 

orienterte om to saker som var til behandling i siste møte i Østre Agder. Det gjelder 

arbeidet med utredning av aktuelle nye samarbeid mellom kommunene og 

retningslinjer for fakturering ved bruk av kommunale medarbeidere i 

interkommunale prosjekt og i tilfeller der kommuner låner ut medarbeider til en 

annen kommune for eksempel i forbindelse med akutt sykdom. Disse retningslinjene 

er særlig aktuelle i forbindelse med at en kommune stiller en fagmedarbeider til 

rådighet for IKT Agder ved innføring av nye dataløsninger. 

 Vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

Sak 70/19 Valg av representant med vararepresentant til Vannregionutvalget i Agder. 

 På vegne av Agder fylkeskommune har Vest-Agder fylkeskommune henvendt seg til 

Østre Agder regionråd med anmodning om å oppnevne et medlem med varamedlem 

til dette organet. Kravet om at Agder skal ha et slikt organ er krav i EU sitt 

vanndirektiv. 

 Forslag til vedtak: 

 Ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune representerer kommunene i Østre 

Agder i Vannregionutvalget i Agder. 

 Vararepresentant blir ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.  

Sak 71/19 Eventuelt 

 Informasjon fra møte i InnlandAgder  

 Ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli, ordfører Inger Løite og sekretariatsleder 

redegjorde for intensjonene bak møtet.  

 Tilbakemeldinger vedrørende eventuelt studiebesøk til Brussel 

 Vedtak: 

 Styret ber sekretariatet sammen med Sørlandets Europa kontor om å utarbeide en 

kort begrunnelse for behovet for kompetanseheving knyttet til utviklingen i EU for 

politisk og administrativ ledelse. De skal videre legge opp et program med fokus på 

problemstillinger som har direkte relevans for kommunenes virksomhet.  

Det legges vekt på at kostnadene knyttet til reisen holdes så lave som mulig. 

Tidspunkt for eventuell formell åpning av nye lokaler for Østre Agder regionråd i 

4.etg i Arendal bibliotek. 
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Sekretariatet kan planlegge en åpning av de nye lokale i forbindelse med at 

ordførerne er samlet i Arendal. Leder og sekretariatsleder avtaler dette. 

  Regionalt politiråd 24.januar 2020 

Styret ønsker å få en orientering om politiets bistand i forbindelse med 

arrangementer der rusinformasjon er tema. Det er også et ønske om å få synspunkt 

fra politiet i forhold til lokaliseringen av barnevernsinstitusjoner til regionen. 

Reduksjon i tallet på elever ved grunnskolene i regionen 

Styret har merket seg at de fleste kommunene i regionen har en utvikling med sterkt 

fall i elevtallet ved grunnskolene. Det er aktuelt å få en grundigere orientering om 

dette i et senere styremøte. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder 

 

 

 


