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Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum tirsdag 12.februar 2019 

 

 Sted Tid  

 Østre Agder brannvesen/Sivilforsvaret 

Stoa 

Tirsdag 12.feb 2019  
kl.14-16 

 

Disse møtte: 

Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Jan Terje Jansen – Åmli kommune, Tore Smeland - 
Vegårshei kommune og Hans Tvetereid– Grimstad kommune. Fra Gjerstad kommune møtte  

Ole Arthur Løite og Tom Jacobsen. 

Hogne Prestegård fra Froland kommune hadde meldt forfall og for han møtte Anne Gunn Taraldsen Mesel. 

Svein Olav Dale – Tvedestrand kommune og Einar Werner Frøyna – Risør møtte ikke 

Under behandlingen av sak 9/19 møtte brannsjef Dag Svindset 

Klara Malene Bjørkholt og Michael Hervik fra Arendal kommune deltok under behandlingen av sak 10/19 

Fra IKT Agder møtte Rune Møster og Tonny Andre Morewood under sak 12. 

Utvalgsleder Jon Øystein Dalsmo ledet møtet. 

Fra Østre Agder regionråd deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

 

Saksliste  

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

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. 

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 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/Referat-190115-teknisk-forum-002.pdf
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Sekretariatsleder gjennomgikk utkast til samarbeidsavtale. Bakgrunn for betalingsmodell og 
regneark med konsekvenser av forslaget i perioden 2020-2022. Under behandlingen var også 
brannsjef Dag Svindset til stede. Gjerstad kommune varslet at de ønsker en justering i punkt 8 
kulepunkt 5 knyttet til bidraget for investeringer. Dette vil bli fremmet i rådmannsutvalget. 
 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anbefaler at pkt.8 første kulepunkt endres til: 

 Brannstasjonene og depotene eies av vedkommende kommune og stilles vederlagsfritt til 

disposisjon for ØABV, som er ansvarlig for renhold, strøm og forsikring av kjøretøy og hengere. 

Kommunen er ansvarlig for bygningsmessig vedlikehold, brøyting, brannvarslingsanlegg med 

direktevarsling, forsikring av bygg og alt utstyr ut over kjøretøy og hengere. Kommunen er ansvarlig 

for nødvendige bygningsmessige utvidelser eller fornyelser. 

Ut over dette anbefaler Østre Agder tekniske forum utkastet til samarbeidsavtale og 
betalingsmodell.  

 

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 
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. 

Vedtak: 

Sekretariatet i Østre Agder sender utkast til veinormal som Arendal kommune utarbeider på høring 
til medlemskommunene når et endelig utkast foreligger. Høring har som siktemål å innhente 
synspunkt på om dette utkastet helt eller delvis, eventuelt etter omarbeiding kan legges til grunn 
for en felles veinormal for kommunene i samarbeidet. Arendal kommune avventer synspunkt som 
framkommer før de legger forslaget fram til politisk behandling. 

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? 
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 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.) 

 
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  
Til møtet forelå: 

 1.prosjektidé knyttet til Bookingsystem, fra Forvaltningsgruppe Eiendom. Prosjektidéen ble 
behandlet av Porteføljerådet 5. februar, der de videre bestiller et prosjektoppdrag fra 
Forvaltningsgruppen. 

2. Prosjektidé knyttet til GISLINE – Vurdering av fellesavtale/skydrift, fra Forvaltningsgruppe GIS.   

3. prosjektidé for et forprosjekt knyttet til «Vurdering av nytt forsystem for kommunale 
eiendomsgebyrer», fra Forvaltningsgruppe Kom.tek. forsystem. 

 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar saken, fra Forvaltningsgruppe Eiendom, til orientering.  

Østre Agder teknisk forum bestiller at del 1 av prosjektidéen knyttet til GISLINE – Vurdering av 
fellesavtale/skydrift blir gjennomført som et tiltak av Forvaltningsgruppe GIS. 

Østre Agder teknisk forum bestiller et prosjektoppdrag «Vurdering av nytt forsystem for 
kommunale eiendomsgebyrer» i form av forprosjekt, med plan om gjennomføring av 
Forvaltningsgruppe Kom.tek. forsystem.  

 
Sak 13/19 Eventuelt 
 Det var ingen saker under eventuelt. 

 

For leder av Østre Agder teknisk forum Jon Øystein Dalsmo  

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 

 


