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Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum mandag 26.novemebr 2018 

 

 Sted Tid  

 Arendal kultur- og rådhus, 254 Strømsbu Mandag 
26.november 
Kl.12-14 

 

Disse møtte: 

Hogne Prestegård fra Froland kommune, Tore Smeland - Vegårshei kommune, Ole Arthur Løite fra Gjerstad 
kommune, Jan Terje Jansen – Åmli kommune, Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune og Hans Tvetereid– 
Grimstad kommune. 

Svein Olav Dale – Tvedestrand kommune og Nils Martin Andersen – Risør kommune hadde forfall. 

Fra IKT Agder møtte Rune Møster under sak 9. 

Under behandlingen av sak 9 og 10 møtte Agnar Tore Vaaje fra de tidligere DDØ kommunene og Jan 
Christian Andersen og Heidi Liv Tomren fra de tidligere IKT-Agderkommunene. 

Under behandlingen av sak 12 møtte Asgeir Øyrbekk. 

Utvalgsleder Jon Øystein Dalsmo ledet møtet. 

Fra Østre Agder deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

 

Saksliste 

7. Godkjenning av referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 12.10.2018 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

8. Valg av nestleder for Østre Agder teknisk forum. 
 
Vedtak: 
Tore Smedal – Vegårshei velges til nestleder. 
 

9. Mandat for forvaltningsansvarlig for teknisk sektor i IKT Agder  

Leder av forvaltningsenheten i IKT Agder Rune Møster gjennomgikk det endelige mandatet som 
legges til grunn for rekruttering av medarbeider i funksjonen.  

Vedtak: 

Saken tas til orientering 

10. Møteplan 2019 
 
Vedtak: 
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Møteplan 2019 – 
15.januar, 12.februar, 26.mars, 21.mai, 20.august, 15.oktober, 3.desember. 
Møtetidspunkt er standard kl.13-15, men 12.februar og 20.august endres dette til kl.14-16. 
Det er aktuelt å utvide enkeltmøter for å iverksette fellesbefaringer på aktuelle prosjekt. 
 

11. Status GIS-verktøy i teknisk sektor og eksisterende samarbeidsrelasjoner  
Agnar Tore Vaaje presenterte hovedporteføljen av GIS-system som benyttes i DDØ-kommunene. 
Jan Christian Andersen presenterte hovedporteføljen av GIS-system som benyttes i de tidligere IKT-
Agderkommunene.     
Heidi Liv Tomren fra de tidligere IKT-Agderkommunene presenterte gjeldende 
forvaltningsgruppemodell. 
 
Vedtak: 
Østre Agder teknisk forum er avhengig av å få anbefalinger av fagmedarbeidere i kommunene 
innenfor GIS for å kunne ha beslutningsunderlag for IKT-avgjørelser i sektoren. Fagmiljøet spiller inn 
forslag overfor forumet med begrunnelse og anslag på kostnader. 
 

12. Utredning av anskaffelse av felles beredskapskapasitet knyttet til oppretting av drikkevannsdepoter 
– del av regionens nødvannforsyning 
 
Vedtak: 
Før en kan ta stilling til eventuelle behov for anskaffelser knyttet til etablering av 
drikkevannsdepoter ønsker teknisk forum at det foretas en registrering av hvilket utstyr som finnes 
og hvilken kapasitet som finnes i Sivilforsvaret.  
 
Medlemmene melder inn til Asgeir Øyrbekk om hvilke utstyr den enkelte kommune har til rådighet. 
 

13. Eventuelt 
Lærlinger innenfor anleggsgartnerfag. 
Arendal kommune hadde fått en henvendelse fra Tvedestrand videregående skole vedrørende 
lærlingeplasser for anleggsgartner i kommunen. Generelt ønsker forumet at lærlingsaker håndteres 
av kommunenes medarbeidere med ansvar for denne gruppen. Samtidig opplyste Froland 
kommune at de har hatt slike lærlinger, men at en da har måttet samarbeide med private bedrifter 
for å kunne gi tilstrekkelig bredde i opplæringen. 

 

referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/11/StatusKartPlanKomtek_DDO_2018_11_26_Agnar-Tore.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/11/Presentasjon-Teknisk-Forum_2018_11_26_Jan-Chr.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/11/Presentasjon-teknisk-styringsgruppe_2018_11_26_Heidi.pdf

