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Østre Agder IPL 

Fagutvalg for beredskap 

 

Referat fra møte fredag 22. januar 2021 kl. 10.00 i teams. 

 

Tilstede: 

Hans Birger Nilsen, Arendal kommune 

Tore Smeland, Vegårshei kommune 

Odd Arne Børset, Risør kommune 

Elias Lien, Tvedestrand kommune 

Sten Andersen, Grimstad kommune 

Ole Tom Tjuslia, Froland kommune 

Trine Krossbekk Agersborg, Åmli kommune 

Petter Hammarstrøm, Agder fylkeskommune 

Morten Sevaldson Næss, Agder fylkeskommune 

Rune Kiil Solstad, prosjekt Plivo 

Petter Vinje Svendsen, ØABV 

Dag Svindseth, Sivilforsvaret 

Tore Olsen, Grimstad kommune/Grimstad brann og redning 

Forfall: 

Yngve Årøy, Statsforvalteren i Agder 

Torill Neset, Gjerstad kommune 

 

Behandlede saker: 

Sak 01/21: Godkjenning av innkalling. 

Forslag til vedtak:   

Innkallingen godkjennes. 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

Dermed er følgende vedtatt: 

  Innkallingen ble godkjent.  

 

Sak 02/21: Godkjenning av saksliste. 

Forslag til vedtak: 

Sakslisten godkjennes.  

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Sakslisten ble godkjent. 

 

Sak 03/21: Godkjenning av referat fra møte 27.11.20. 

Forslag til vedtak:   

Referatet fra møte 27.11.20 godkjennes. 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Referatet fra møte 27.11.20 ble godkjent.  

 Sak 04/21: Status for prosjekt PLIVO. Innledning ved prosjektleder Rune Kiil Solstad. 
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  Behandling: 

  Prosjektleder innledet og orienterte om følgende: 

Framdriften er forsinket pga. pandemien. Oppgavene er delt i to, under pandemien 

kunne gjennomgang av skoler og barnehager påbegynnes da de åpnet i vår, mens 

omsorgsinstitusjoner tas i runde to når vaksinasjonen er gjennomført. I Froland er 

barnehagene og skolene gjennomført, og det er nå etablert kontakt med skolene i 

Risør for å begynne der. Arbeidet består i å befare de enkelte bygg sammen med 

styrer/rektor, gå gjennom ROS-analyser og tiltakskort, og foreslå konkrete 

tillegg/endringer. Tilskudd fra fylkesmannens prosjektskjønn for år to av tre er 

innvilget. Ubrukte midler fra 2020 er satt på bundet driftsfond, og benyttes videre, 

enten i form av forsering av tid innen planlagt prosjektperiode, eller ev. ved 

forlengelse av prosjektperiode. 

Omforent forslag til vedtak: 

Gjennomgangen av status tas til orientering. 

Votering: 

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Gjennomgangen av status ble tatt til orientering. 

 

Sak 05/21: Status for håndtering av pandemien v/alle kommunene og fylkeskommunen. 

  Behandling: 

  Elias Lien, Tvedestrand: 

Jeg viser til statsforvalterens møte 21.01.21 og uttrykt bekymring for sårbarhet mht. 

logistikk og bemanningsmessig kapasitet, især mht. massevaksinering som nærmer 

seg, vi kan komme i en underkapasitetssituasjon, og kan bla. vurdere hjelp over 

kommunegrenser. 

Sten Andersen, Grimstad: 

Vi har samarbeid med UIA, sykepleierstudenter, sanitetskvinner mm. 

Trine Krossbekk Agersborg, Åmli: 

Åmli kommune har neppe noen å avgi. Vi kan få behov for bistand. 

Vi samarbeider med en rekke frivillige organisasjoner som Norsk Folkehjelp Åmli lag, 

Bygdekvinnelaget og Frivillighetssentralen. Jobber med en konkret bemanningsplan. 

Vurderer å skaffe C-19 system for administrere vaksinasjon.  

Ole Tom Tjuslia, Froland:  

Fylkeskommunen har ansatte med helsefagbakgrunn, frivilligsentralen kan bistå, 

samt politipensjonister. Leder for politipensjonistene bor i Froland og heter Odd Arild 

Skeivoll. Ved behov kan Froland formidle kontakt. 

Vi kan innhente info om digitalt registreringssystem for vaksiner som kommuniserer 

med Sysvak. 

Hans Birger Nilsen, Arendal: 

God kapasitet i Sør Amfi, kanskje innbyggere i andre kommuner kan vaksineres der 

om det oppstår kapasitetsutfordringer i andre kommuner.  

Annonsering etter personer som kan bistå har resultert i en respons på mer enn 300. 

Noe problematikk ang. skjenking til matservering mht. definisjon av matservering, jf. 

serveringsbevilling vs. skjenkebevilling. 

Omforent forslag til vedtak: 

Informasjonsdelingen legges til grunn for videre samarbeid. 

Votering: 
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Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Informasjonsdelingen legges til grunn for videre samarbeid.  

Sak 06/21: Den psykososiale siden ved en langvarig hendelse. Innledninger v/Petter Vinje 

Svendsen og Rune Kiil Solstad. 

 Behandling: 

 Petter Vinje Svendsen og Rune Kiil Solstad innledet om følgende: 

 Se egen presentasjon vedlagt referatet. 

 Omforent forslag til vedtak: 

 Presentasjonen ble svært godt mottatt. Hver beredskapskoordinator sender den 

videre i egen kommune til HR, som tar saken videre. Den bør også omtales i neste 

møte i den enkelte kommunes kriseledelse. 

 Vedlegget publiseres ikke på hjemmesiden til Østre Agder. 

 Votering: 

 Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Dermed er følgende vedtatt: 

Presentasjonen ble svært godt mottatt. Hver beredskapskoordinator sender den 

videre i egen kommune til HR, som tar saken videre. Den bør også omtales i neste 

møte i den enkelte kommunes kriseledelse. 

  Vedlegget publiseres ikke på hjemmesiden til Østre Agder. 

 

Sak 07/21: Formalisering av fagutvalg for beredskap i Østre Agder IPL, status. 

  Behandling: 

Det vises til e-post til alle fra sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm fra behandling i 

rådmannsutvalget 13.01.21. Fagutvalget er dermed formelt opprettet. 

Omforent forslag til vedtak: 

Fagutvalget tar meldingen fra sekretariatsleder til orientering. 

Votering: 

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Fagutvalget tok meldingen fra sekretariatsleder til orientering. 

  

Sak 08/21: Status for ØABV og Grimstad brann og redning v/Petter Vinje Svendsen og Tore 

Olsen. 

 Behandling: 

Grimstad brann og redning v/Tore Olsen 

 Grønn beredskap utad, innad noe annen organisering, gul beredskap, rød = bl.a. 

hjemmekontor og vaktavløsning i vognhallen, behov for å formalisere endringer, 

forespørsel om vanning på skøytebaner, prosjektplan for fusjon med ØABV ferdig og 

behandlet i Arendal bystyre i 21.01, snart i kommunestyret i Grimstad,  

 ØABV v/Petter Vinje Svendsen 

 Koronasituasjonen som i Grimstad, oppstart av prosjekt fusjon er påbegynt. 

 Omforent forslag til vedtak: 

 Statusgjennomgangen tas til orientering. 

 Votering: 

 Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 Dermed er følgende vedtatt: 

 Statusgjennomgangen ble tatt til orientering.  
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Sak 09/21: Status fra Statsforvalteren i Agder v/fylkesberedskapssjef Yngve Årøy. 

  Behandling: 

  Pga. akutt hendelse helt vest i fylket måtte Yngve Årøy melde forfall. 

  Omforent forslag til vedtak: 

Fagutvalget tar referat med vedlegg fra statsforvalterens siste ukentlige statusmøte 

med kommunene som orientering. 

Votering: 

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Fagutvalget tok referat med vedlegg fra statsforvalterens siste ukentlige statusmøte 

med kommunene som orientering. 

  

Sak 10/21: Status fra Agder fylkeskommune v/Petter Hammarstrøm 

  Behandling: 

Møte i kriseledelsen hver mandag, møtet ledes av fylkesdirektøren, begrenset 

reisevirksomhet, hjemmekontor og digitale møter, Agder kollektivtrafikk og 

fylkesordføreren deltar, de enkelte direktører har ansvar innen sine områder, AKT har 

ansvar for kollektivtrafikken, følger veileder fra november 2020, fra mars ble innført 

forsterket renhold i bussene, ikke kontant betaling på bussene, ekstra tiltak i 

Lindesnes, ekstra avganger i skoleskyss ved behov.  

Ved behov for ekstra helsepersonell til vaksinering, kontakt folkehelsedirektør 

Vegard Nilsen.  

Omforent forslag til vedtak: 

Statusorienteringen tas til orientering. 

Votering: 

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Statusorienteringen ble tatt til orientering. 

  

Sak 11/21: Status fra Sivilforsvaret v/Dag Svindseth. 

  Behandling: 

  Sivilforsvarets oppgaver:  

Bistår i andre fylker ved grensepassering, Kjevik er i praksis stengt, Kristiansand 

kommune har ansvaret for reisende over havna.  

Ikke berørt av Frank i Aust, men kjørt ut utstyr i vest, fortsatt to distrikt på Agder, 

som koordinerer seg. Kan ev. bistå ved massevaksinering, men forutsetter at 

kommunene klarer det, men ved akutt kapasitetsproblem kan vi bistå ved vaksinering 

for å komme over kneika, men vårt personell kan ikke sette sprøytestikket. 

Omforent forslag til vedtak: 

Statusgjennomgangen tas til orientering. 

Votering: 

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Statusgjennomgangen ble tatt til orientering. 

  

Sak 12/21: Eventuelt. 
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Mulig ekstraordinært møte om ev. ressursproblemer i en eller flere av kommunene 

under massevaksineringen kan innkalles på kort varsel. 

 

 

, den 28. januar 2021 

 

 

Ole Tom Tjuslia 

sekretær 


