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Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum tirsdag 15.januar 2019 

 

 Sted Tid  

 Arendal kultur- og rådhus, 254 Strømsbu Tirsdag 
15.jan.2019 kl.13-
15 

 

Disse møtte: 

Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Hogne Prestegård fra Froland kommune, Tore Smeland - 
Vegårshei kommune og Hans Tvetereid– Grimstad kommune. 

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

Jan Terje Jansen – Åmli kommune, Svein Olav Dale – Tvedestrand kommune og Einar Werner Frøyna – Risør 
kommune hadde forfall. 

Fra IKT Agder møtte Rune Møster og Tonny Andre Morewood under sak 2 og 3. 

Felles veilysmedarbeider Torbjørn Falch deltok i behandlingen av sak 4 og 5. 

Under behandlingen av sak 3 møtte Jan Christian Andersen. 

Utvalgsleder Jon Øystein Dalsmo ledet møtet. 

Fra Østre Agder regionråd deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

 

Saksliste  

Sak 1/19  Godkjenning av referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 26.11.2018 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

Sak 2/19  Status IKT-Agder 

IKT Agder ved Rune Møster ga status for prosessen knyttet til ansettelse av Forvaltningsansvarlig Teknisk. 
IKT Agder ved Tonny Andre Morewood redegjorde for arbeidet med integrering av DDØ-kommunene i ny 
fellesløsninger 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar informasjonen fra IKT Agder til orientering. 

Sak 3/19  Innspill fra Forvaltningen 

Forvaltningsgruppen ved Jan Christian Andersen la fram et forslag til prioriteringsliste for prosjekter det er 
ønskelig at kommer i gang raskest mulig.  
 

Vedtak:  
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Østre Agder tekniske forum støtter forvaltningens prioritering og ber videre forvaltningen utarbeide 
prosjektideer som sendes porteføljerådet med Teknisk forum sin støtte. 

Medlemmene fra tidligere DDØ-kommuner ønsker sterkere involvering i arbeidet i forvaltningsgruppen for 
teknisk sektor. I påvente av at ny forvaltningsansvarlig teknisk kommer på plass i IKT-Agder, oppfordres 
DDØ-kommunene til å peke ut en medarbeider pr. forvaltningsgruppe som straks kan representere DDØ 
kommunene i disse gruppene.    

Sak 4/19 Status for økonomiske midler innenfor rammen av veilyssamarbeidet. 

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm redegjorde for innsparte midler knyttet til veilyssamarbeidet. Ved 
årsskiftet vil det være om lag kr.284.000 på dette fondet.  

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anmoder styret om at avsatte fondsmidler til veilysformål benyttes til  

- digitaliseringsformål i sektoren med sikte på å gjøre tekniske data lett tilgjengelig i en felles 
dataløsning. 

- Eventuell egenandel ved søknad om skjønnsmidler for å utrede grunnlaget for en felles veinormal jfr 
sak 5/19. 

 

Sak 5/19 Drøfting av eventuell etablering av felles normal på flere felt enn veilys. 

Utvalgsleder Jon Øystein Dalsmo presenterte et forslag om å utrede spørsmålet om etablering av en felles 
normal innenfor vei.  

Felles veilysmedarbeider Torbjørn Falch redegjorde for erfaringene med felles veilysnormal. 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anbefaler at rådmannsutvalget fremmer sak overfor styret om å søke midler for 
å starte arbeidet for etablering av en felles veinormal for kommunene i Østre Agder. 

I første fase anmoder forumet om midler for å kunne frikjøpe en medarbeider i en tremånedersperiode for 
å utrede grunnlaget for en eventuell felles veinormal for kommunene. 

Sak 6/19 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt.  

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 


