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Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Til medlemmer i Østre Agder teknisk forum 

 

Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 8.desember 

2021.  

 

Sted Tid  

Cafelokalet ved Arendal bibliotek 8.desember 2021 

kl.12.00-14.30 

 

Etter avtale med IKT Agder blir styringsgruppe for samfunn og infrastruktur lagt fra kl.12-13 med 

egen teamsinnkalling. 

 

Dessverre er det ikke kokemuligheter for grøt. Sekretariatet stiller med pølser. Lompe eller brød 

etter behag. Ketsjup og sennep.  

 

Saksliste til teknisk forum: 

 

Sak 22/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 13.oktober 2021. 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 23/21 Iverksetting av vanndirektivet - utfordringer og muligheter for kommunene i 

Østre Agder-samarbeidet. 

Agder fylkeskommune har et særlig ansvar for oppfølging av EUs-vanndirektiv i vår 

landsdel. Til grunn for arbeidet er det utarbeidet en REGIONAL 

VANNFORVALTNINGSPLAN 2022 – 2027. Dette planforslaget er til behandling i Agder 

fylkesting. 

Agder fylkeskommune har fått aksept hos Østre Agder rådmannsutvalg og i 

representantskapet for at vassdragene Gjerstad, Vegår og Nidelv skal ha en felles 

vannforvalter. Forslaget til finansiering av stillingene framgår av vedlegg til saken. I 

følge denne skal Arendal og Grimstad hver bidra med kr.40.000. Tvedestrand og 

Risør skal hver bidra med kr.30.000. Vegårshei og Gjerstad med kr.15.000. Åmli og 

Froland skal bidra med midler til to vannforvaltningsområder – kr.30.000 til Nidelva 

– Gjerstad-Vegår og kr.15.000 til Tovdal-Otra. Vårt felles bidrag til vannforvalteren 

med ansvar for våre hoved vassdrag kr.230.000. Resten av kostnadene dekkes av 

Agder fylkeskommune. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/10/ref-tek-forum-211013.pdf
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Vi bør være opptatt av at denne nye fagpersonen som vi skal være med å finansiere 

skal bli en viktig ressurs for kommunene i arbeidet for å sikre god forvaltning og 

bruk av våre vassdrag. 

Den nye samfunnsplanleggeren i Risør kommune Berit Weiby Gregersen har 

tidligere hatt sentrale oppgaver for Aust-Agder fylkeskommune og for den nye 

Agder fylkeskommune knyttet til vannforvaltningsarbeidet. Hun kommer for å 

orientere teknisk forum om hvilke muligheter og utfordringer hun ser knyttet til 

oppfølging av vanndirektivet sett fra kommunalt perspektiv. 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum ber om at det lages en plan for bruk av denne nye felles 

vannforvalteren som skal bidra til iverksetting av Regional vannforvaltningsplan 

2022-2027 for vassdragene Nidelv, Gjerstad og Vegår der en legger vekt på å oppnå 

god samhandling med kommunens tekniske forvaltning. 

Østre Agder teknisk forum tar ut over dette saken til orientering. 

Sak 24/21 Evaluering av virksomheten i Østre Agder teknisk forum.  

Østre Agder teknisk forum vedtok i sitt møte 13.september at det skulle nedsettes en 

arbeidsgruppe som skulle oppsummere erfaringen så langt. Gruppe bestod av leder 

Jon Øystein Dalsmo, medlem i forumet Anton Thomas Thomassen og 

sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. De har levert et notat som følger innkallingen. 

Deres konklusjon er at medlemmene har vist begrenset interesse for forumet. 

Saksmengden er liten. Ut over samarbeid om veilys så mangler en saker der 

medlemmene har felles behov. De peker også på at en nedleggelse vil få begrensede 

konsekvenser. Tid frigjøres hos medarbeiderne. Østre Agder kommunedirektørutvalg 

kan alternativt velge å stille virksomheten i bero til det framkommer saker der mange 

eller alle kommuner ser det som formålstjenlig å samarbeide. Arbeidsgruppen 

understreker at samarbeidet om veilys er viktig og må videreføres. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anbefaler Østre Agder kommunedirektørutvalg om å 

vurdere å avvikle Østre Agder teknisk forum eller å stille arbeidet i bero fram til det 

foreligger oppgaver som mange eller alle kommuner opplever det er hensiktsmessig 

å samarbeide om. 

Sak 25/21 Eventuelt 

 

   

 

For lede av Østre Agder teknisk forum Jon Øystein Dalsmo 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 


