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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

         Arendal 11.desember 2020 

Referat fra styremøtet på teams i Østre Agder regionråd fredag 11.desember 2020. 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  
Ole Jørgen Etholm 

Teamsmøte  Fredag 11.desember 
2020 kl.09.00-11.15 

 

 

 

 

Følgende møtte: ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, ordfører Beate Skretting, 

Grimstad kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad 

kommune, ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune, ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune, 

ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune og opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik 

Sissener.  

Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører Viktor 

Hauge. 

Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen hadde forfall og for han møtte fylkesvaraordfører Bjørn 

Ropstad. Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten møtte ikke.  

Styrets leder ordfører Robert C, Nordli ledet møtet. 

Fra rådmennene møtte: Harald Danielsen, Arendal, Trond Aslaksen, Risør, Christina Ødegård, 

Åmli, Torill Neset, Gjerstad og Bo Andre Longum, Froland. Konstituert rådmann i Grimstad Olav 

Kavli møtte. 

Ole Petter Skjævestad, Vegårshei og Jarle Bjørn Hanken hadde meldt forfall. 

Kommunedirektør Anita Henriksen fra Agder fylkeskommune møtte. 

Under behandlingen av sak 81/20 deltok direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune Vegard 

Nilsen. 

Under behandlingen av sak 82/20 deltok juridisk rådgiver Ingunn Kilen Thomassen i Arendal 

kommune. 

Under behandlingen av sak 83/20 deltok Havnesjef Rune Hvass og miljørådgiver Ragnhild 

Hammer, begge fra Arendal kommune. 
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Sakliste: 

 

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

Vedtak: 

Referatet godkjennes.  

 

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

tannhelsetjenesten.  

Direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune Vegard Nilsen presenterte 

bakgrunnen for at fylkeskommunene har igangsatt et arbeid for å forberede en samlet 

strategi for offentlig tannhelsetjeneste i regi av Agder fylkeskommune. 

 Vedtak: 

 Styret for Østre Agder regionråd anmoder om å bli høringsinstans under arbeidet 

med strategi for den offentlige tannhelsetjenesten i Agder. 

Ut over dette tar styret informasjonen fra Agder fylkeskommune til orientering. 

 

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

skjelloppdrett.  

Juridisk rådgiver Ingunn Kilen Thomassen oppsummerte saken gjennom en 

presentasjon. 

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 orienterte om et prosjekt i Arendal som skal bidra til å åpne 

muligheter for at fritidsbåter i framtiden skal kunne drives elektrisk. I dette inngår å 

tilrettelegge en infrastruktur for å kunne lade fritidsfartøy. Miljørådgiver Ragnhild 

Hammer orienterte om Klimasats 2021 en statlige tilskuddsordning der det er mulig 

å innhente tilskudd til denne type tiltak. 

Havnesjef Rune Hvass orienterte også om den generelle utviklingen ved havnen og 

havneområdet. Samt om hvilke planer som foreligger for å videreutvikle havna. 

Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/11/Referat-styremote-201120.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/AF-Tannhelsestrategi-styremote.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/IKT-formannskapet-sak-Agder-Mussels.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/2020-Arendal-havn-fremtidens-fritidsfartoy.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/Klimasats-Ostre-Agder-styremote.pdf
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  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 ga en status for den prosessen 

som pågår mellom ØABV og Grimstad brann og redningsvesen med sikte på å 

avklare hvilke gevinster som kan ligge i å utvide samarbeidet mellom de to 

virksomheten eller eventuelt etablere et felles brannvesen. Signalene så langt er at 

begge virksomheter ser positive muligheter knyttet til en ny løsning.  

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  

- I møtet deltok daglig leder for IKT Agder og personvernombudet. Ledelsen ved 

IKT Agder og rådmannsutvalget ser behov for kontakt mellom rådmannsnivå og 

IKT Agder som rådmannsutvalget ser på som kommunenes IKT-avdeling. Når 

det skal være slik kontakt vil rådmennene invitere rådmenn fra andre 

eierkommuner i selskapet til å delta med fulle rettigheter. 

- Rådmennene har gitt sekretariatet i oppdrag å utarbeide et felles dokument på 

grunnlag av innspillene fra formannskapene i medlemskommunene til notatet 

Hvordan bidra til positiv samfunnsutvikling i Østre Agder regionen? – en felles 

øvelse. Dette legges fram for representantskapet i Østre Agder IPR på første 

fysiske møte i 2021. Rådmannsutvalget ønsker at disse politiske innspillene skal 

bli et sentralt tema når det igjen er forsvarlig å samles til et fysisk møte for 

formannskapene i løpet av 2021.  

Forslag til vedtak: 

  Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 86/20 Aktuelle påvirkningssaker 

 Domstolsreformen og konsekvenser for domstolen i Arendal.  

Ordfører Robert Cornels Nordli refererte fra status i Stortingsbehandlingen 

av domstolsreformen. Ingen domstoler skal legges ned, men overføring av 

ledelses funksjoner til Kristiansand kan på sikt svekke rettsvesenets 

tilstedeværelse i Østre Agder. 

 Situasjonen ved Arendal lufthavn Gullknapp 
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Ordfører Ove Gundersen i Froland kommune redegjorde for de utfordringer 

eieren av Arendal lufthavn Gullknapp ser knyttet til videre drift av 

lufthavnen. Offentlige bidrag til driften av lufthavnen blir sammen med 

bidrag fra eierne avgjørende for en videreutvikling av aktiviteten. 

Medlemmene i styret ble oppfordret til å arbeide for å få dette til. 

 

Sak 87/20 Eventuelt 

Under henvisning til at styret for Østre Agder regionråd formelt legges ned fra årsskiftet 2020-2021, 

og erstattes av et representantskap i Østre Agder interkommunale politiske råd IPR, ble styreleder 

overrakt en blomsterhilsen fra medlemmene som takk for sin innsats i 2019 og 2020. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder 


