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Referat fra teamsmøte i Østre Agder teknisk forum onsdag 8.desember 2021 

 

 Sted Tid  

 Møtet ble avholdt på teams Onsdag 08.12.2021 
kl.13.00-14.15 

 

Disse møtte: 

Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Jan Terje Jansen – Åmli kommune, Anthon 

Thomas Thomassen – Tvedestrand kommune, Ole Arthur Løite - Gjerstad kommune, Einar Werner 

Frøyna – Risør kommune og Hans Tveitereid– Grimstad kommune.   

Anne Gunn Taraldsen Mesel – Froland kommune hadde forfall og for henne møtte Hans Jomås. 

 

Tore Smeland - Vegårshei kommune hadde meldt forfall. 

Fra Østre Agder-samarbeidet deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.                   

Samfunnsplanlegger i Risør kommune Berit Weiby Gregersen deltok under behandlingen av         

sak 23/21. 

 

SAKLISTE: 

 

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

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

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

Østre Agder-samarbeidet. 

Samfunnsplanleggeren i Risør kommune Berit Weiby Gregersen holdt en orientering 

for teknisk forum vedrørende utfordringene knyttet oppfølging av vanndirektivet. 

Hun har tidligere hatt sentrale oppgaver for Aust-Agder fylkeskommune og for den 

nye Agder fylkeskommune knyttet til vannforvaltningsarbeidet.  

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 anbefaler at det avholdes et fellesmøte mellom 

styringsgruppa for vårt vannforvaltningsområde og arbeidsgruppa som består av en 

representant for hver av de berørte kommunen slik at det blir en god rolleavklaring 

mellom politisk og administrativt nivå. Styringsgruppa bør ta stilling til hvilken 

kommune som bør bli vertskommune for stillingen. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/10/ref-tek-forum-211013.pdf


Møtereferat 
 
 

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

 

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 hadde nedsatt en arbeidsgruppe som hadde kommet med 

en evalueringsrapport. Med denne som grunnlag behandlet Østre Agder teknisk 

forum saken. 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anbefaler Østre Agder kommunedirektørutvalg om å 

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

oppgaver som mange eller alle kommuner opplever det er hensiktsmessig å 

samarbeide om innenfor teknisk sektor. 

Østre Agder teknisk forum understreker at samarbeidet om veilys er viktig og må 

videreføres. Det skjer gjennom Fagutvalg for veilys. 

Sekretariatsleder påtar seg ansvaret for å innkalle Østre Agder teknisk forum hvis det 

det oppleves et behov for dette etter initiativ fra Kommunedirektørutvalget eller fra 

medlemskommuner i samarbeidet. 

Sak 25/21 Eventuelt 

I et møte mellom sekretariatet i Østre Agder-samarbeidet og lederlaget i Arendal 

kommune så har det blitt drøftet en mer aktiv involvering av nabokommuner under 

planarbeidet knyttet til Morrows-etableringen og andre næringsetableringer i 

forlengelsen av denne. Planmedarbeidere i teknisk forum ga signaler på at de er åpne 

for å delta i slike drøftelser. 

 

 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder IPR 


