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Interpellasjon fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, omgjort til skriftlig spørsmål til
ordføreren.
Jeg viser til din interpellasjon til bystyrets møte 25.10.17 om «Varsling av innbyggere ved
fremtidige ekstremvær». Bystyret rakk ikke å behandle interpellasjonen i møtet og du har
derfor omgjort den til skriftlig spørsmål til ordføreren.
Interpellasjonen lød:
«Klimaforskning tyder på at været vil bli varmere, våtere og villere i tiden framover. Derfor er
det viktig å lære av storflommen på Sørlandet i oktober 2017, og forbedre kommunale rutiner
og innsats før neste hendelser.
Varsling av berørte innbyggere er viktig for å forebygge skader på liv og helse. Miljøpartiet de
Grønne har tidligere tatt opp behovet for tidlig varsling direkte til berørte bydeler ved redusert
veikapasitet, for å forebygge kø og kork. Mye tyder på at det også er behov for bedre
varsling før vannet kommer flommende.
Spørsmål til ordfører:
Når visste kommunens beredskapsteam at Topdalselva kom til å gå over sine bredder? På
hvilken måte ble innbyggerne i Tveit varslet om at det var flom på vei?
Hvordan planlegger kommunen å varsle berørte bydeler ved framtidig ekstremvær? Er det
aktuelt med et tettere samarbeid med frivillige organisasjoner som velforeninger og andre, for
å varsle og mobilisere lokalmiljøet?»
Svar:
Det er ikke siste gangen vi vil oppleve storflom i vår kommune. Derfor ønsker vi å bruke
erfaringene vi har gjort oss, for å forbedre kommunens innsats. Det gjelder også informasjon
til innbyggerne.
Under flommen i starten av oktober fikk kommunen og fylkesmannen normal varsling fra
Meteorologisk institutt om økt nedbør. Lørdag klokka 11 ble kommunens beredskapsteam
klar over at veien gjennom Drangsholt ville bli oversvømt.
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Kommune informerte om flomsituasjonen på kommunens hjemmeside, Facebook og Twitter,
kommunen viste også til informasjonskilder som Statens vegvesen og Agder Energi. Media
bidro også til informasjonsspredning.
Det ble ikke sendt ut et eget varsel til innbyggerne på Drangsholt. Det skyldes mangelfull
informasjon om økningen i vannstanden i Topdalselva. Manglende varsling henger sammen
med at vassdraget er uregulert. Der vi fikk god varsling fra NVE og Agder Energi om
vannføringen i Otra, kom det ingen spesifikke varslinger om Topdalselva, hverken gjennom
NVE eller fylkesberedskapsrådet.
Varslene medførte heller ingen ekstra årvåkenhet hos nødetatene om Topdalselva. Det er
relevant fordi det er politiet i samarbeid med NVE og aktuelle kommuner som skal varsle
innbyggerne som er utsatt for skadeflom eller ras.
Vi vil i tiden som kommer vurdere hva vi kan bli bedre på. Et av forslagene som kom opp
under folkemøtet med berørte innbyggere, var nettopp at velforeningen kunne spille en
større rolle under kriser. Dette innspillet vil vi ta videre når kommunen, FM, NVE og politiet
skal se nærmere på hvordan varsling av berørte bydeler kan gjøres bedre.
En forutsetning for at vi kan informere innbyggerne, er at vi får bedre varslinger om flom i
Topdalselva. Vi vil derfor etterspørre NVE om bedre varsling på dette vassdraget, slik at vi
kan sikre at både innbyggerne og kommunen får den informasjon de trenger for å ivareta
sikkerhet og god beredskap.

Med hilsen

Harald Furre
Ordfører
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