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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder regionråd 

Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget 

 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

 

Innkalling til styremøte i Østre Agder regionråd fredag 11.desember 2020 på teams.  

 

Sted Tid  

Teamsmøte Fredag 11.desember 
2020 kl.09.00-11.30  

 

 

Sakliste: 

 

Sak 80/20 Godkjenning av referatet fra styremøte 20.november 2020. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes.  

 

Sak 81/20 Orientering om Agder fylkeskommunens strategi for den offentlige 

tannhelsetjenesten.  

Direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune Vegard Nilsen presenterer 

strategien. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 82/20 Opprydding av lokasjoner i havet som tidligere har vært benyttet til 

skjelloppdrett.  

Juridisk rådgiver Ingunn Kilen Thomassen gir styret en orientering om det felles 

arbeidet Risør, Tvedestrand og Arendal har gjort for å bidra til at opprydding blir 

igangsatt. Kommunestyret i Tvedestrand og bystyrene i Arendal og Risør inviteres 

nå til å gjøre et likelydende vedtak med en i hovedsak likelydende saksforberedelse. 

I sin orientering vil hun legge vekt på hvordan arbeidet i Østre Agder har vært lagt 

opp overfor direktoratene med ansvar for lovgivningen på feltet. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/11/Referat-styremote-201120.pdf
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Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 83/20 Informasjon vedrørende status for Arendal havne Eydehavn og spesielt 

arbeidet for å tilrettelegge for lademuligheter i skjærgården og bruk av statlige 

støtteordninger til dette og andre klimarettede tiltak. 

Havnesjef Rune Hvass orienterer om arbeidet med tilrettelegging for å kunne lade 

fritidsfartøy. Han får også anledning til å orientere om den generelle utviklingen ved 

havnen og havneområdet. 

Miljørådgiver Ragnhild Hammer møter for å orientere om mulighetene for å hente 

inn statlige tilskudd til dette prosjektet og andre klimarettede tiltak. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 84/20 Orientering om igangsatt utredningsarbeid mellom ØABV og Grimstad brann 

og redningsvesen vedrørende utvidet samarbeid eller eventuelt etablering av 

felles brannvesen. 

 Rådmannen i Arendal kommune Harald Danielsen gir som vertskommune for 

ØABV en orientering om utredningen som er igangsatt og tidsperspektivet på 

arbeidet.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 85/20 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg. 

 Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterer om sakene som ble behandlet 

under møtet 2.desember 2020. Herunder dialog med daglig leder for IKT Agder og 

personvernombudet 

Forslag til vedtak: 

  Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 86/20 Aktuelle påvirkningssaker 

 Domstolsreformen og konsekvenser for domstolen i Arendal.  

 Situasjonen ved Arendal lufthavn Gullknapp 

Ordfører Ove Gundersen i Froland kommune vil informere styrets 

medlemmer om den siste utviklingen. 
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Sak 87/20 Eventuelt 

 

For styreleder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder 


