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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 16.september 2020 i Arendal. 

 

Sted Tid  

Eureka kompetanse møterom 5  16.09.2020   

kl.08.30-13.00 

  

Til stede i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal, nestleder Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Tone Marie 

Nybø Solheim – Grimstad, Torill Neset – Gjerstad, Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre 

Longum – Froland og Ole Petter Skjævestad – Vegårshei. Trond Aslaksen – Risør deltok i møtet 

fra kl.10.45. 

Fra Agder fylkeskommune møte direktør Anita Henriksen. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. 

Under lunsjen deltok brannsjef Dag Svindset i ØABV som skal slutte i sin stilling. Han 

oppsummerte situasjonen i brannvesenet. 

Saksliste: 

 

53/20 Godkjenning av utkastet til referatet fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 

19.august 2020. 

Vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

54/20 Behandling av utredningen Overgang til LED-armaturer. 

 Sekretariatsleder gjennomgikk saken. 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg iverksetter et felles investeringsprosjekt for samlet utskifting 

av gjenværende veilysanlegg med Hg- (kvikksølv) eller Na-armaturer til LED. Styret 

informeres om dette gjennom en melding. 

Prosjektet iverksettes i perioden 2022 til 2024 innenfor en total ramme på 30 mill. kr. Hver 

kommune dekker kostnader til nye anlegg i egen kommune. Anskaffelsen lyses ut som en 

felles anskaffelse og hver kommune forplikter seg til å delta innenfor rammen av anslått 

kostnad for den enkelte kommune i kostnadsoverslaget. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Motereferat-200819-radmannsutvalget.pdf
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Østre Agder rådmannsutvalg ber sekretariatet om å forsøke å få fram data for gevinster 

knyttet til reduserte driftskostnader ved en overgang til LED fordelt på hver enkelt 

kommune. 

Østre Agder regionråds veilysmedarbeider bistår administrasjonen i kommunene under 

anskaffelsen.  

55/20 Anmodning om godkjenning av forslag til Vedtekter for Østre Agder beredskapsnettverk 

  

Vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg ser positivt på anmodningen fra Østre Agder beredskapsforum 

om å bli en del av det formelle samarbeidet innenfor rammen av Østre Agder regionråd.  

Østre Agder rådmannsutvalg anmoder om at en benytter begrepet mandat for samarbeidet og 

at en benytter fellesbetegnelsen Østre Agder fagutvalg for beredskap for å komme på linje 

med andre faglige samarbeid. 

Sekretariatsleder anmodes i samarbeidet med medlemmene i beredskapsnettverket om å 

gjennomgå utkastet til mandat for arbeidet på feltet med sikte på at de følger standard 

praksis i interkommunalt samarbeid innenfor rammen av Østre Agder regionråd. Når dette 

foreligger legges saken fram for Østre Agder regionråd for formell godkjenning.  

56/20 Ny behandling av utredningen Muligheter og utfordringer ved ulik organisering av 

kommunenes jord-, skog-, vilt- og vannforvaltning i Østre Agder.   

Vedtak: 

Rådmannsutvalget tar til orientering rapporten som arbeidsgruppen har laget fram om 

samarbeid knyttet til jord-, skog-, vilt- og vannforvaltning. 

Rådmannsutvalget ser ikke grunnlag for å gå videre med de funksjonsalternativ rapporten 

skisserer. 

Rådmannsutvalget imøteser at enkeltkommuner tar konkrete initiativ som andre kommuner 

eventuelt kan henge seg på. 

57/20 Invitasjon til å søke prosjektskjønn for 2021 fra Fylkesmannen i Agder  

Vedtak: 

Rådmannsutvalget tar saken til orientering. 

58/20 Dialog med Agder fylkeskommune vedrørende innhold og innretning på en regional 

plan for Østre Agder i regi av Agder fylkeskommune. 

På oppdrag av styret hadde sekretariatsleder hatt kontakt med planavdelingen i Agder 

fylkeskommune med sikte på å avklare hvilke premisser som ligger til grunn for 

iverksettingen av Listerplanen.  

Vedtak: 
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Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å avvente den pågående prosessen i 

formannskap og påfølgende oppfølging og konklusjoner fra styrets behandling før en tar 

stilling til hensiktsmessig arbeidsform. 

Østre Agder rådmannsutvalg vil peke på de positive erfaringer fylkeskommunen og 

Listerrådet har høstet med Kvinnespranget. Styret bør vurdere om likestilling kan være et 

tema når formannskapene i Østre Agder skal møtes i 2021, og om en slik samling kan skje i 

samarbeid med Agder fylkeskommune. 

I vedtaksforslaget til styremøtet 25.september ber rådmannsutvalget om at det det 

innarbeides store infrastrukturtiltak som adkomst til Gullknapp, ny forbindelse E18 

Eydehavn havn, oppgradering av fv.415 Fiane – Simonstad og utbygging av fv.416 fra Risør 

til Vinterkjær. 

59/20 Status for innkjøpsarbeidet i kommunene. 

 Ragnhild Charlotte Raudsandmoen fra jusnettverket i Arendal kommune orienterte om de 

pågående prosesser knyttet til framtidig organisering av OFA. 

 Vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering. 

60/20 Status videre arbeid med krematorieløsning. 

 Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret for Østre Agder å ta til etterretning at bygging 

av nytt krematorium vil medføre vesentlig høyere kostnader enn tidligere forutsatt og 

anbefaler derfor behovet for kremasjonstjenester i regionen dekkes gjennom samarbeid med 

krematoriene i Kristiansand, Skien og Vestfold.  

Den forpliktelse kommunene Froland, Grimstad, Gjerstad, Risør, Tvedestrand tidligere har 

påtatt seg vil bortfalle når Arendal kommune omgjør sin tidligere beslutning om utbygging 

av nytt krematorium. 

61/20 Saker til styremøtet 25.september 

 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg tar sakene til orientering. 

 

62/20 Eventuelt 

 OSS – representasjon fra Østre Agder regionråd. 

 Østre Agders representant i OSS Jarle Bjørn Hanken løftet fram utfordringen knyttet til at 

Østre Agder ikke er representert med en helsefaglig medarbeider i OSS-møtene. 

Kommunalsjef Torill Skår fra Arendal kommune deltok under rådmannsutvalgets drøfting 

av saken. 

 Vedtak: 
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 For å sikre representasjon i OSS både fra rådmannsnivå og fra helse og omsorgslederne 

stilles plassen som i dag ivaretas av nestleder i rådmannsutvalget Jarle Bjørn Hanken til 

rådighet for et medlem fra Østre Agder helse- og omsorgslederforum. Fram til dette 

medlemmet er valgt så forsetter Jarle Bjørn Hanken å møte. 

 Registrering av koronatester. 

 Grimstad kommune har fått forespørsler fra pressen på tallet på testede. I rådmannsmøtet ble 

det klarlagt at dette antallet ikke foreligger for den enkelte kommune. Legevakten tester 

personer fra ulike kommuner og fører ikke statistikk i forhold til hvor de er bosatt. 

 

 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 

 


