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Styremøtet i januar 2019 

 Styret drøftet erfaringene med samling av formannskap 8.januar. Tilbakemeldingen fra 

ordførerne var at de stort sett hadde mottatt positive tilbakemeldinger på samlingen. De 

folkevalgte synes det er viktig å møte politisk ledelse i de andre kommunene. Denne gangen 

synes de at det ble en god blanding av foredrag og dialog rundt bordene og i plenum. 

Tidspunktet i begynnelsen av januar er gunstig fordi det er begrenset annen politisk aktivitet 

på dette tidspunktet. Møtelokalet fungerte denne gangen godt, men en bør vurdere å legge 

det et annet sted enn Arendal ved neste samling. En bør vurdere om møtene skal forberedes 

bedre ved at møtedeltakerne skal kunne forberede seg på tema som skal opp og at de 

folkevalgte får anledning til å komme med innspill til tema de kan ønske blir tatt opp. Med 

bakgrunn i at neste samling blir etter at nye bystyrer og kommunestyrer er valgt så bør en 

legge større vekt på å informere om det interkommunale samarbeidet gjennom Østre Agder 

regionråd. 

 Styret anmoder Østre Agder næringsforum om å påta seg ansvaret for å forberede en 

samling for næringsliv- og politisk ledelse om samfunns- og næringsutvikling i regionen 

etter modell av tilsvarende samlinger i Vest-Telemark og Grenland. I møtet fikk 

næringsforum støtte for ønsket om å gjennomføre undersøkelsen næringsattraktive 

kommuner i hele regionen. Erfaringene som Arendal høstet med sin undersøkelse i 2018 var 

at samarbeidsrelasjonene mellom næringslivet og det offentlige bør bli bedre. Politisk 

ledelse i kommunen har derfor igangsatt prosesser i egen virksomhet som har som mål å 

forbedre samarbeidsklimaet. Styret er innstilt på å dekke deler av kostnadene til 

undersøkelsen fra restmidler etter regjeringens by- og regionprogram. Resultatene fra 

undersøkelsen kan legges fram for næringslivet under samlingen om nærings- og 

samfunnsutvikling. 

 Statens vegvesen planlegger å omorganisere sin virksomhet. Planene kan komme til å 

medføre store endringer ved deres virksomhet i Arendal. Styret i Østre Agder regionråd 

ønsker at en av de foreslåtte divisjonene I ny organisasjonsplan ledes fra Agder, og ser det 

som naturlig at en lokaliserer dette til Arendal hvor dagens regionledelse er samlet og hvor 

det er mye kompetanse samlet. Østre Agder regionråd støtter Aust-Agder/ Vest-Agder 

fylkeskommuner og Arendal kommune sitt arbeid med å fremme Arendal som ønsket 

lokalisering for en divisjonsledelse. 

 Styret ga sin tilslutning til et utkast til uttale fra Froland kommune vedrørende framtidig 

helsetilbud ved det nye fengslet på Blakstadheia. Kommunen peker på at det er stor 

usikkerhet knyttet til kapasiteten til å møte behovene for psykiatrisk helsetilbud for innsatte. 

Så langt er det ikke gitt noen signaler om at helse og justismyndigheter er forberedt på å 

møte de behov man erfaringsmessig må forvente. 

Rådmannsutvalget januar 2019: 

 Kommunene Arendal, Grimstad, Risør og Froland har etablert et samarbeid med Arendal 

som vertskommune for et felles juristnettverk. Dette bygges opp med basis I eksisterende 
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nettverk i Arendal. Dette tilføres den stillingen man har hatt I Grimstad. Ut over dette påtar 

Froland og Risør seg å finansiere 0,5 stilling slik at nettverket samlet får 4,5 årsverk. 

Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre de deltakende kommuner tilgang på juridisk 

bistand i kommunens virksomhet. Jussnettverket fører ikke saker for domstol eller 

fylkesnemnda. 


