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Saksliste 

 

Sak 7/19  Godkjenning av referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 15.01.2019 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 8/19  Besøk ved Sivilforsvarets anlegg på Stoa 

Det legges opp til besøk ved Sivilforsvarets anlegg på Stoa med orientering ved leder Kjell Kvamme 

om sivilforsvarets utstyrskapasitet og mannskapsressurser. Det legges også vekt på Sivilforsvarets 

rolle i den sivile beredskap. 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering. 

 

Sak 9/19  Uttale til rådmannsutvalget vedrørende forslag til samarbeidsavtale og betalingsmodell for 

Østre Agder brannvesen 

Vedlagt følger utkast til samarbeidsavtale. Videre følger beskrivelse av forslag til betalingsmodell 

med regneark for beregninger av effekter av forslaget.  

 

Forslag til vedtak:  

Østre Agder tekniske forum anbefaler rådmannsutvalget om å godkjenne utkastet til 

samarbeidsavtale og betalingsmodell og sende forslaget til behandling i medlemskommunene.  

 

Sak 10/19 Presentasjon av utkastet til veinormal i Arendal kommune 

Medarbeiderne i Arendal kommune Klara Malene Bjørkholt og Michael Hervik som har arbeidet 

med veinormalen presenterer denne. Utkastet i Arendal har lagt til grunn Grimstad kommunes 

grunnlag i arbeide. Forumet får anledning til å drøfte om det foreliggende materialet egner seg som 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/Referat-190115-teknisk-forum-002.pdf
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grunnlag for en felles veinormal for kommunene i Østre Agder. Hvis drøftelsen viser at det er 

interesse for dette må en i møtet legge en strategi for hvordan de deltakende skal komme med 

innspill til utkastet. 

Sekretariatet fremmer forslag til vedtak i møtet på grunnlag av deltakerkommunenes ønsker i 

møtet. 

Sak 11/19 Status i kommunene vedrørende lokale forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra 

boliger, hytter ol. 

Sekretariatet har mottatt følgende innspill: 

Grimstad kommune har så vidt startet arbeider med å få på plass en lokal forskrift for utslipp av 

sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og lignende. Den skal sikre rettferdig og forutsigbar 

saksbehandling i forbindelse med utslipp fra mindre avløpsanlegg, og sette krav til tekniske 

løsninger og utslippskonsentrasjoner. I den forbindelse har jeg to relevante punkter/spørsmål: 

 Har de andre kommunen i Østre Agder en tilsvarende lokal forskrift (evt. 

retningslinjer/bestemmelser i kommuneplanen) som omhandler det samme? Kan Grimstad i så 

fall høste noen erfaringer fra de andre kommunene? 

 På samme måte som vi ønsker å utrede grunnlaget for en eventuell felles veinormal for 

kommunene, vil det være aktuelt å utvide dette på flere områder (f.eks. utslipp, 

utomhusnormaler, eller liknende.) 

 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum vil vurdere om det er grunnlag for å utarbeide en felles forskrift for 

utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter med mer når en har høstet erfaring med innføring 

av veinormal. 

 

Sak 12/19 Status prosjektbeskrivelser for prioriterte IKT-prosjekter  

Vedlagt følger utkast til prosjektbeskrivelse knyttet til Bookingsystem. En prosjektbeskrivelse til 

Kartforvaltning GIS Line-  vurdering av skydrift/felles avtale skal foreligge til møtet 

 

 

 Forslag til vedtak: 

 Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering. 

 

Sak 13/19 Eventuelt 

 

 

For leder av Østre Agder teknisk forum Jon Øystein Dalsmo  

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 


