
 
 
 

Østre Agder IPR, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Mandat for  

 

 

FAGUTVALG FOR BEREDSKAP I ØSTRE AGDER IPR (Interkommunalt politisk råd).  

Vedtatt i Østre Agder rådmannsutvalg 13.januar 2021 sak 5/21. 
 

 

§ 1. Formål 

Fagutvalg for beredskap er et faglig utvalg innen beredskap og samfunnssikkerhet for medlemskommunene 

i Østre Agder regionråd og et rådgivende organ for rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd innen feltet. 
 

§ 2. Organisering 

Fagutvalg for beredskap er opprettet av Østre Agder rådmannsutvalg. 

 

Fagutvalget består av beredskapskoordinatorene i de åtte medlemskommunene i Østre Agder regionråd, 

samt brannsjef i Østre Agder brannvesen og brannsjef i Grimstad brann og redning. Representant for 

beredskapsstaben hos Fylkesmannen i Agder inviteres til møtene med tale og forslagsrett. 

Beredskapskoordinatoren i Agder fylkeskommune tiltrer møtene med tale og forslagsrett.  

 

§ 3 Målsetting 
Styrke kommunenes beredskapssamarbeid gjennom å bidra til gode prosesser under utarbeidelse av 

kommunale beredskapsplanverk. Herunder  

 stimulere til bruk av felles metodikk og struktur under beredskapsplanlegging.  

 ha fokus på internkontroll på beredskapsfeltet. 

 gjenbruke skjemaer og andre verktøy mellom kommunale beredskapsplaner. 

 

Etter beredskapsøvelser og reelle hendelser overføre positive og negative erfaringer mellom kommunene. 

 

§4. Arbeidsform og organisering 

Lederen i fagutvalget velges for 1 år av gangen og det skjer på første møte etter årsskiftet. I dette møtet 

velges det også en sekretær/referent for samme periode.  

 

Referat fra møter sendes sekretariatet som sender det ut til medlemmene og legger det på nettsidene. 

Dersom dette inneholder opplysninger unntatt offentlighet fjernes disse. Referatene sendes som utkast 

direkte til møtedeltakerne til godkjenning, deretter formelt til kommunene v/postmottak og med kopi til 

beredskapskoordinatorene. 
 

 

Fagutvalget kan gi anbefalinger overfor rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd. Ved stemmelikhet har 

leder dobbeltstemme. 
 

Det settes opp møteplan for fire årlige møter. Det er anledning til å benytte både fysiske og digitale møter. 

Dette avgjøres av leder. Leder og sekretær er ansvarlig for at det blir laget innkalling til møtene. Innkalling 

med dagsorden sendes ut minimum 7 dager før møtet. 
 

Leder for fagutvalget møter ved behov i rådmannsutvalget.  
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§5 Iverksetting av prosjekter. 

Fagutvalget kan ta initiativ til prosjekter innen sitt arbeidsfelt.  Slik prosjekter skal godkjennes av 
Representantskapet i Østre Agder IPR etter forutgående innstilling fra rådmannsutvalget. Fagutvalget kan 
være prosjektgruppe. 

 

§6 Oppløsning 

Fagutvalg for beredskap kan anbefale Østre Agder rådmannsutvalg å legge ned fagutvalget. 

Beslutning om nedleggelse skjer i rådmannsutvalget. 

 


