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Referat fra konstituerende møte i Østre Agder teknisk forum fredag 12. oktober 2018 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Arendal kultur- og rådhus, 256 Eydehavn Fre.12.10.2018 
Kl.12-14 

 

Disse møtte: 

Svein Olav Dale – Tvedestrand kommune, Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Hans Tvetereid– 
Grimstad kommune. 

Hogne Prestegård fra Froland kommune hadde forfall og for han møtte Anne Gunn Taraldsen Mesel. 

Ole Arthur Løite fra Gjerstad kommune hadde forfall og for han møtte Tom Jacobsen. 

Nils Martin Andersen – Risør, Tore Smeland - Vegårshei og Jan Terje Jansen – Åmli hadde forfall.  

Fra IKT Agder møtte Rune Møster. 

Fra Østre Agder deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

 

Saksliste 

 

1. Utkast til mandat for Østre Agder teknisk forum 
Utkastet ble bearbeidet i møtet og på tre punkter i etterkant med bakgrunn i de signaler som ble 
gitt i møtet – pilotering av IKT-løsninger, felles sertifiseringstiltak og åpning for forskning i sektoren. 

Deltakerne i møtet har fått anledning til komme kommentarer og forslag til endringer på disse 
punktene i etterkant av møtet. 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anbefaler forslaget til mandat. 

2. Valg av leder og nestleder for Østre Agder teknisk forum. 
 
Vedtak: 
Jon Øystein Dalsmo velges til leder for forumet. 
Østre Agder teknisk forum utsetter valget av nestleder til neste møte i forumet. 
 

3. Orientering fra IKT Agder  
Rune Møster fra IKT Agder orienterte om organiseringen av IKT-løsninger for teknisk sektor i deres 
virksomhet og hvordan en tenker å bruke Østre Agder teknisk forum som arena for samarbeidet 
om drift og videreutvikling av disse. Han redegjorde for hvilket ansvar som er tenkt tillagt 
forvaltningsansvarlig. Et forslag til rollebeskrivelse legges fram i neste møte slik at teknisk forum 
kan gi en anbefaling om utformingen av dette til leder i IKT Agder. 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum påtar seg ansvaret for å være styringsgruppe for IKT-løsninger for 
kommunenes tekniske tjenester. 
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4. Møteplan resten av 2018 
 
Vedtak: 
Neste møte fastsettes til tirsdag 13.november kl.14. I dette møtet ønsker forumet en gjennomgang 
av GIS-status for de tidligere IKT Agder kommunene fra Jan Christian Andersen og fra de tidligere 
DDØ kommunene fra Sigvart Lauvrens. 
 

5. Aktuelle problemstillinger og spørsmål fra kommunene 
I presentasjonen fra Rune Møster ligger det en oversikt over hovedsystemer for IKT i teknisk sektor. 
Før neste møte gjennomgår medlemmene i Østre Agder teknisk forum den oversikten og 
registrerer IKT-systemer i teknisk sektor de benytter ut over den framlagte listen. Disse framlegges 
på neste møte. 
 
Medlemmene i forumet ønsker at Østre Agder teknisk forum skal bidra til mer utstrakt deling av 
løsninger og erfaringer i sektoren. 
 
Kommunene bør utrede muligheten for i fellesskap å kunne bidra til opprettelse av traineeordning. 
Dette for å skape tettere forbindelser til universitetsmiljøet innenfor tekniske fag.  
 

6. Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/Status-teknisk-konstituerende-mote.pdf

