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Østre Agder IPS 

Fagutvalg for beredskap 

 

REFERAT FRA MØTE 18.11.22 I ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS 

 

Frammøte 

Tilstede:      Forfall 

Hans Birger Nilsen, Arendal 

Dag Svindseth, Sivilforsvaret 

Tore Smeland, Vegårshei 

Dag Auby Hagen, Statsforvalteren i Agder 

Trine Krossbekk Agdersborg, Åmli 

Torill Neset, Gjerstad 

Elias Lien, Tvedestrand 

Morten Sevaldson Næss, Agder fylkeskommune 

Petter Vinje Svendsen, ØABV 

Ole Tom Tjuslia, Froland 

Odd Arne Børset, Risør 

Sten Andersen, Grimstad 

Tore Olsen, Grimstad 

Rune Solstad, prosjektleder PLIVO 

Behandlede problemstillinger 

1. Åpning v/Hans Birger Nilsen og Ole Tom Tjuslia. 
Behandling: 
Hans Birger Nilsen orienterte om det praktiske ifm. lunsj fra kantina. To av medlemmene, 
Torill Neset og Elias Lien er på veg inn i nye jobber og ble takket for samarbeidet. 
 

2. Oppdatering av beredskapsplanverk i lys av den aktuelle sikkerhetspolitiske situasjon, nye 
scenarier, ved Ole Tom Tjuslia og Hans Birger Nilsen og Dag Auby Hagen. 
Behandling: 
Nye scenarier fra Froland og scenarier som anbefales tatt ut, ble referert. Fagutvalget 
anbefaler at scenariet kortvarig intens nedbør bibeholdes, de nye scenariene anses 
relevante. PP-presentasjon for kontrollutvalget i Froland om kommunens beredskapsarbeid 
vedlegges referatet, og kan benyttes fritt for alle som måtte ønske det. 
 

3. Veileder ifm. strømrasjonering v/Dag Auby Hagen. 
Behandling: 
Dag Auby Hagen innledet og viste til egen sending. 
 

4. Planverk for ev. atomulykke ved alle, Elias Lien starter, deretter alle. 
Behandling: 
Tette drakter, jod-tabletter, prosedyre for distribusjon. Smitteverndraktene er godkjent iht. 
kommuneoverlegen i Tvedestrand. Det anbefales å kjøpe inn nå før det blir tomme lagre. 
 

5. Status for revisjon av ROS Agder ved Dag Auby Hagen. 
Behandling: 
Arbeidet er i gang, statsforvalteren ønsker kommunikasjon om scenarier med kommunene 
 

6. Status i prosjekt Plivo v/Ole Tom Tjuslia i Rune Solstads fravær. 
Behandling: 
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Litt under halvveis i framdrift, søknad prosjektskjønn for år tre er sendt, prosjektet er 
forsinket pga. pandemien 
 

7. Nytt fra ØABV, Petter Vinje Svendsen. 
Behandling: 
110-sentralen og statlig legitimitet vedr. økonomiske konsekvenser,   
Ny veileder for ROS fra DSB, skal revidere ROS, Lenke til ny veileder i helhetlig ROS fra DSB: 
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriel 
PP-presentasjonen vedlegges. 
 

8. Nytt fra Sivilforsvaret v/Dag Svindseth 
Behandling: 
Ekstra midler i 2022 til øving, eksterne ressurser, økte bevilgninger til øving og materiell, tre 
lagre, Stoa, Bygland og Risør, og nytt lager i Grimstad, åtte avdelinger og fire lagre, fokus for 
2023 tilfluktsrom og evakuering, i krig ansvarlig for evakuering sammen med politiet, stående 
ordre om hk skulle være ut av spill, nedskalert fokus på tilfluktsrom i 2020, men nå er økt 
fokus, og kanskje nytt begrep, tilfluktssted, nytt mobilvarslingssystem på gang, settes i drift, 
arbeider med økt fokus på samordning, var i Tyskland på øvelse sammen med repr. for 
statsforvalteren,  scenarier f eks evakuere Tromsø by, de militære styrkene er ikke trent på å 
samhandle med den sivile dimensjonen, flere ukrainske kompani trente i samme leir, et H-
rom for å kunne kjøre graderte briefer.  
 

9. Den migrasjonsmessige situasjon v/alle 
Behandling: 

Arendal: 180 mottatt hittil, bolig er utfordrende, Tvedestrand: tilsvarende, mye annen 

ressursbruk, Gjerstad: mottatt 30, fastlegesituasjonen utfordrende, knapphet på boliger, sier 

ja til 15 ved neste anmodning, Åmli: mottatt 16-18, pluss noen som er kommet på eget 

initiativ, vedtatt 10, litt treghet med id mm, Froland, 19 pluss noen direkte ankomne, 

Vegårshei, sa ja til 30, mottatt 20, brukte Mauråsen, solgte den, men har leid den tilbake, vil 

ha mottatt 30 innen nyttår,  

10. Eventuelt, herunder 
Orientering om eget møte med Agder energi nett ved Hans Birger Nilsen:  
Arendal innkalte til beredskapsråd og Agder energi kunne ikke stille, de tilbød eget møte, og 
tilbyr at fagutvalget i ØA kan stille. Anbefales å ha med folk fra kommunalteknikk i tillegg. 
 
Arendal: Det skal opp en sak om organisering av beredskapskoordinatorrollen, tilhørighet i 
organisasjonen osv.  
 
Elias Lien: Øvelse, valg av scenario, elektrifisering, analog beredskap, hva med el-biler, noen 
fossilbiler for å opprettholde virksomheten?  
 
Møtet hevet c. kl. 14.40. 
 
, den 18.11.22 
 
Ole Tom Tjuslia 
Ref. 
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