














Hei 
 
Innspill om sak til Østre Agder tekniske forum: 
 
Interkommunalt samarbeid på VA-sektoren (gjelder vel de små kommunene) 

 
Dette behovet er nok større for de små kommunene enn de store kommunene. Snakka litt med Jon 
Øystein om dette, og han bekrefter det. Dvs. at Arendal, Grimstad og sikkert også Risør og 
Tvedestrand (kanskje Froland?) er store nok kommuner til at de har flere ingeniører og 
driftsoperatører innen VA. 
Men Vegårshei, og sikkert også Åmli og Gjerstad er små kommuner med begrenset personell. 
I Vegårshei er det kun undertegnede (som enhetsleder) og én driftsoperatør som jobber med vann 
og avløp. Dette er sårbart, særlig når driftsoperatøren har fravær (ferie, syk mv.). 
Vi har en vaktmester som er stedfortreder for driftsoperatøren i ferier etc., men har får ikke tid til å 
bli rutinert og god på drift av anleggene. Og så har vi en teknisk vakt (samme som vår brannvakt) som 
dekker både bygg, VA og alt innenfor vakta, de blir heller ikke gode på drift av VA-anlegg. 
Dersom vi hadde et samarbeid, f.eks. Gjerstad og Vegårshei, og kanskje Åmli og Froland, eller hvis 
Froland klarer seg selv, et samarbeid mellom Gjerstad, Vegårshei og Åmli der alle kanskje bare har en 
driftsoperatør, og disse kunne ha et samarbeid, så ville dette sikre driften av profesjonelt personell 
ved (uforutsett) fravær. 
I dag klarer vi oss greit ved ferier etc. når vår faste stedfortreder drifter anleggene, kanskje takket 
være at vår faste driftstekniker er så tilgjengelig på telefon. Hvis alle driftsteknikerne i disse tre (fire?) 
kommunene kjente hverandres anlegg litt bedre kunne vi hatt en annen backup ved uforutsette 
hendelser og sådan være mindre sårbare. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Tore Smeland 

Enhetsleder teknisk drift og forvaltning 
 
371 70 223 / 913 36 314 
Tore.Smeland@vegarshei.kommune.no 
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