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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

         Arendal 27.januar 2020 

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 24.januar 2020 i Åmli 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  
Ole Jørgen Etholm 

Åmli rådhus Fredag 24.januar 2020 
kl.09.00-12.00 

 

Til stede 

 

 

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

Risør 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 for han vararepresentant varaordfører 

Gunn Olsen. 

Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen møtte. Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro 

Bråten hadde forfall.  

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

Under behandlingen av sak 02/20 møtte samferdselssjef Vidar Ose og rådgiver Jostein Akselsen i 

Agder fylkeskommune. 

 

Saksliste: 

 

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra styremøte 13.desember 2019. 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

Sak 02/20 Erfaringer fra Østre Agder regionråds formannskapssamling ved Universitetet 

i Agder campus Grimstad med fokus på «Vertsskapsrollen».  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/01/Referat-styremote-191213.pdf
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Styreleder Robert C. Nordli innledet til drøfting av erfaringen med 

formannskapssamlingen ved Agder universitetet campus Grimstad. Styrets 

medlemmer ga gjennomgående positive tilbakemeldinger på opplegget fra denne 

samlingen. Det var positivt med mange og korte innlegg. Det er ønskelig med litt 

mer tid til samtaler rundt bordene. Det foreligger et notat med oppsummering av 

synspunkt som framkom rundt bordene. 

  

Vedtak:  

Styret mener det er viktig å følge opp formannskapssamlingen 15.januar 2020.  

De ber om at det utarbeides et notat med bakgrunn i problemstillinger som framkom 

under samlingen og drøftingen rundt bordene. Dette må egne seg til drøfting i 

formannskapene. Intensjonen bak dette skal være å skape diskusjon om 

forutsetningene som må på plass for å skape en positiv nærings- og 

samfunnsutvikling i hele regionen. Det skal legges vekt på positiv vinkling av 

regionens muligheter. Notatet skal ha et regionalt perspektiv på etableringen av 

arbeidsplasser ut fra et perspektiv på Østre Agder som et felles bo og arbeidsmarked. 

Intensjonen bak drøftingen i formannskapene er å skape et trykk for i fellesskap å 

jobbe med muligheter og utfordringer i samfunnsutviklingen. 

Styreleder Robert C. Nordli, sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og utviklingsleder 

Siri Asdal utarbeider et utkast til notat som sendes på høring til styrets medlemmer 

med en kort svarfrist. Så oversendes det til formannskapene så raskt som mulig, for 

at inntrykkene fra samlingen fortsatt skal være ferske.  

Sak 03/20        Orientering om Agder fylkeskommunes arbeid med grunnlaget for nasjonal 

transportplan – NTP  2022-2033. 

Samferdselssjef Vidar Ose i Agder fylkeskommune orienterte om den nyeprosessen 

omkring NTP (Nasjonal Transport Plan) der fylkeskommunene i fellesskap skriver 

planutkastet i tett samarbeid med sine regioner mens de nasjonale myndigheter 

gjennom Statens vegvesen, Kystverket, Avinor og Jernbaneverket har fått en mer 

faglig ekspertrolle. Agder fylkeskommune ønsker en aktiv involvering av regionråd 

og kommuner. Det blir en samling for vår region 26.februar om dette planarbeidet. 

Fylkeskommunen har frist til utløpet av mai for å komme med sine endelige innspill. 

                        Vedtak: 

                        Styret takker for at Agder fylkeskommune involverer regionrådene i denne 

høringsprosessen. Regionen er opptatt av at innspillet til dette viktige statlige 

styringsinstrumentet skal ha en bred tilnærming. Dette innebærer fokus på 

 Veinett med satsing på E18, E39, riksvei 9, riksvei 41, der trafikksikkerhet 

og kostnadsbevisthet er viktige styringsparameter. 

 Luftfart der Kjeviks rolle i et internasjonalt luftnett vil være viktig for 

regionen og der Gullknapp sin rolle som kompetansesenter for 

flygerutdanning og satsing på droneløsninger. 

 Havne løsninger der Eydehavn får en nøkkelrolle i det grønne skiftet ved å 

være forankringspunkt i Biozin-satsningen på Jordøya. Gjennom dette kan 

skipsfart og luftfart gis mulighet til å benytte miljøvennlig drivstoff. 
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Transportaksen fra Jordøya til Eydehavn er del av et slikt innspill (Fv-415). 

Samt forbindelse fra Heftingsdalen til Eydehavn. Styret ber om støtte til 

Østre Agder regionråds innspill overfor Kystverket om at Eydehavn havn år 

status som stamnetthavn, slik Aust-Agder fylkeskommune tidligere har stilt 

seg bak. 

 Utvikling av jernbanetilbudet der sammenkobling av Sørlandsbanen og 

Vestfoldbanen er det enkleste og billigste bidraget til en utvidelse av den 

rolle fjerntognettet kan spille i den samlede miljøvennlige løsningen på 

transportbehovet for gods og personer i en del av landet der lufttransport har 

vært helt dominerende. 

 I kommunene i Østre Agder er det fortsatt behov for satsing på digital 

infrastruktur i mange område. Den digitale sårbarheten i regionen er stor jfr 

de konsekvenser for tjenestetilbudet i Vegårshei kommune som de opplevde i 

forbindelse med at mobilnettet var ute av drift over en lengre periode. 

  

Sak 04/20       Virksomhetsplan for Østre Agder regionråd. 

Vedtak: 

                        Styret tar saken til orientering. 

Sak 05/20 Prioritering av skjønnsmiddelsøknader fra Østre Agder regionråd. 

 Vedtak: 

 Styret gir søknadene følgende prioritering: 

1. Helhetlig internkontroll Østre Agder fremmet fra Froland kommune på vegne av 

samarbeidet. 

2. Beredskap, prosjekt PLIVO i Østre Agder-kommunene 2020-2023 

Sekretariatet gis anledning til å benytte kr.48.000 fra Sekretariatsfondet til 

finansieringen av søknaden Beredskap, prosjekt PLIVO i Østre Agder-kommunene.  

Sak 06/20 Orientering om saker behandlet i rådmannsutvalget 16.januar 2020. 

 Leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen orienterte om saker som 

hadde vært til behandling. Formalisering av virksomheten i Østre Agder HR-forum. 

 Vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

Sak 07/20 Framtidig organisering av NAV-kontor i kommunene i Østre Agder – 

sluttbehandling i Østre Agder regionråd. 

I møtet påtok Tvedestrand kommune seg et ansvar for å sikre progresjon i saken. 

Vedtak: 

Styret anbefaler kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei å 

iverksette en prosess i samsvar med anbefalingen som foreligger fra Østre Agder 

rådmannsutvalg og som er forankret i NAV Agder. 
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Sak 08/20 Aktuelle påvirkningssaker 

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

 Styreleder gjennomgikk status i saken. 4.februar er det planlagt et møte med den nye 

stedlige lederen for Kystverket i Arendal og kommunen. Arendal kommune takket 

for den sterke støtten fra de andre kommunene i denne saken. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

 Uttalelse fra Østre Agder regionråd til Domstolkommisjonen 

Sekretariatet hadde mottatt et utkast til uttalelse fra Arendal kommune vedrørende at 

det foreligger et forslag fra Domstolkommisjonen om at Aust-Agder tingrett og 

Aust- Agder jordskifterett skal opphøre som egne domstoler og legges til en felles 

rettskrets for Agder. Endelig uttalelse følger referatet. 

Vedtak: 

Styret i Østre Agder regionråd gir sin tilslutning til forslaget til uttalelse, men ber om 

at sekretariatet sammen med Arendal kommune utformer en konklusjon på uttalelsen 

før den oversendes Domstolkommisjonen. 

Sak 09/20 Eventuelt 

 Eventuell flytting av planlagt møte 15.mai 

Vedtak: 

Styremøtet flyttes til 29.mai. 

Videre arbeid i plangruppa for utbygging av firefelt E18 på resterende 

delstekninger. 

Leder av plangruppa ordfører Per Kristian Lunden informerte om arbeidet framover. 

Det er behov for å følge opp reguleringsplanprosessene for gjenstående strekninger, 

og for å bistå i arbeidet knyttet til bompengefinansiering. 

  Brudd på GDPR-regelverket innenfor IKT Agders virksomhet. 

Leder for porteføljerådet i IKT Agder Ole Petter Skjævestad informerte om at 

egenkontrollen i virksomheten hadde avdekket en alvorlig feil, som kan ha medført 

at taushetsbelagt informasjon, har vært tilgjengelig for andre enn de som gjennom 

sin stilling skal ha tilgang på slike opplysninger. Lekkasjen er stoppet og datatilsynet 

er varslet.  

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder 


