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Østre Agder IPL  
Fagutvalg for beredskap 
 
REFERAT 
 
Det ble avholdt møte 
 
Fredag 11. juni 2021 kl. 10.00 i teams. 
 
Frammøte: Tilstede      Forfall 
  Hans Birger Nilsen, Arendal 
  Odd Arne Børset, Risør 
  Elias Lien, Tvedestrand 
  Sten Andersen, Grimstad 
  Tore Smeland, Vegårshei 

Trine Krossbekk Agersborg, Åmli 
  Terje Røer Henriksen, ØABV 
  Rune Kiil Solstad, ØABV/prosjekt Plivo 
        Torill Neset, Gjerstad 
        Dag Svindseth, Sivilforsvaret 
        Yngve Årøy, Statsforvalteren 
Behandlede saker: 
Sak 13/21: Godkjenning av innkalling. 
  Godkjent.  
 
Sak 14/21: Godkjenning av saksliste. 
  Godkjent.  
 
Sak 14/21: Godkjenning av referat fra møte 22.01.21. 
  Godkjent.  
 
Sak 15/21: Lokasjonsbasert varsling. 
  Arendal har anskaffet systemet, for to uker siden, og tatt det i bruk forrige fredag. 

Arendal sjekker ut om det er mulig å få til en felles lisens. Ta opp igjen om vi skal søke 
prosjektskjønn i neste runde. 

 
Sak 16/21: Status prosjekt PLIVO. 

Bremset opp av pandemien, fullført i Froland, godt i gang i Risør, kommer sterkere til 
høsten. 

 
Sak 17/21: Nytt fra ØABV. 

Terje Røer Henriksen: Fortsatt uavklart mht. samarbeid med Grimstad, 2 ny ansatte 
damer, 8 ekstra sommervikarer, ny brannstasjon i Gjerstad, stor øvelse i Åmli, (husk 
beskjed til kommunen). ØABV blir med på øvelse i bruk av lokasjonsbasert varsling til 
høsten i Arendal, jf. Brann hos Midtstøl ved E-18,  

 
Sak 18/21: Nytt fra Sivilforsvaret. 
  E-post fra Dag Svindseth. 
  Skriftlig orientering fra den er følgende: 
  Vi er dessverre fraværende i morgen og har ikke anledning til å delta på denne 

samlingen.  
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Av nytt å melde fra Sivilforsvaret så kunne så mangt være sagt, men vi er forberedt 

på understøttelse av nød- og beredskapsaktørene i deres oppgaveportefølje (spes. 

med tanke på skogbrann i den perioden vi går inn i) og er ellers klar til å hjelpe 

kommunene våre "over kneika" eller når planer ryker ifm covid-håndtering mm. 

Utløsing av tjenesteplikt er en sak (et visst hjemmelsgrunnlag må på plass), mens vi 

faste ansatte har en helt annen lavere dørstokk for å kunne understøtte ved behov. 

Sak 19/21: Nytt fra statsforvalteren. 
  Har forfall til møtet. 
 
Sak 20/21: Varmesensor i verneverdig bebyggelse. 

Arendal har anskaffet nytt kamera. Risør v/Odd A. Børset, erfaringer fra brannen i 
Risør: men brannen oppsto i et område kameraet ikke fanget opp, fange opp 
skyggeområder, litt dårlig koordinering mellom kommunen og politiet om 
evakuering, oppfattelse av tidspunkt for når kommunen ble varslet, hva menes med å 
varsle kommunen? Risør mener varsling av beredskapsvakt, teknisk, i prinsippet 
betyr at kommunen er varslet. 

  
Sak 21/21: Eventuelt. 

Trine Krossbekk Agersborg: Bruk av teams-kanalen, endre navn til fagutvalg for 
beredskap 
Ole Tom Tjuslia: Internkontroll, ny sak til første møte til høsten sammen med revisjon 
av ROS. 

  Runde fra kommunene,  
Åmli: pandemien og kabalen i sommer, Heimover, smittevernråd ifm. planlegging av 
festivalen, tilsyn januar 2022 og beredskapsråd 21. juni.  
Grimstad: fra 850 til 150 i karantene, mye arbeid med pandemien, EPS har jobbet 
med ny organisering, i team, mange navn i ulike team.  
Froland: Pandemien, EPS, Plivo er nesten fullført. 
Tvedestrand: Bra situasjon mht. pandemien, badepark ikke med i forskriften, det er 
en utfordring, kan den åpnes? Mange turister, smitte i båthavn, brann i båthavn, 
materielt bra, bemanningsmessig verre, tilsyn oktober. Det anbefales å kontakte 
Kristiansand S for å få råd om smittevernråd i båt. 
Vegårshei: brann i ei mølle, evakuering av mer enn 20, kommunen måtte bistå 17, 13 
smittede siden 12.03. 
Arendal: Pålagt å skaffe karantenehotell med kapasitet 100 rom for å avlaste 
Kristiansand s, vektere er ute hver helg på utestedene og det er egne patruljer som 
etterser russen.  

 

, den 11. juni 2021 

 

Ole Tom Tjuslia 

referent 


