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Til 

Medlemmer i Østre Agder teknisk forum 

 

Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 24.april 2019 I Arendal kultur- og rådhus 

 

Sted Tid  

Møterom 352 Brekka onsdag 24.04.2019 

kl.9-11 

 

Saksliste 

 

Sak 14/19  Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder teknisk forum 12.02.2019 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 15/19  Presentasjon av ny medarbeider i IKT Agder som er tillagt forvaltningsansvar for teknisk 

sektor 

Geir Vareberg som har tiltrådt som forvaltningsansvarlig for IKT løsninger for teknisk sektor i IKT Agder 

møter for å informere om de arbeidsoppgaver som vil være viktigst for han og hvordan han ønsker å 

arbeide videre med de forslag som foreligger fra Østre Agder teknisk forum. 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering. 

 

Sak 16/19  Utredning av samlet overgang til LED i alt kommunalt veilys i de deltakende kommuner  

Til rådmennenes budsjettseminar 13. og 14.mars 2019 hadde vår felles veilysmedarbeider utarbeidet et 

notat som følger denne innkallingen. Leder av teknisk forum presenterte notatet i møtet og ba om å få 

anledning til å benytte fondsmidler til en utredning som grundig redegjør for kostnader ved anskaffelse og 

framtidige besparelser gjennom redusert strømforbruk, mindre behov for vedlikehold, lengre levetid og 

utvidede muligheter for intelligent styring av veilysnettet. Rådmannsutvalget vedtok å stille seg bak en 

anbefaling overfor styret om bruk av forndsmidler for å kunne gjennomføre utredningen. 

Veilysmedarbeider og sekretariatsleder har vært i møte med Kåre Bye hos Lyskonsult AS, 

https://www.lyskonsult.no/ 10.april med sikte på å få et bilde av hva en slik utredning vil 

innebære. I møtet vil det bli gitt en orientering om hvilke signaler de har mottatt i dette møtet. 

Forslag til vedtak:  

Østre Agder tekniske forum ber styret om fullmakt til å kunne benytte inntil kr. X til utredning av samlet 

overgang til LED på kommunalt veilys i regionen. Midlene hentes fra fond 25199899 FELLES 

VEILYSPROSJEKT ØSTRE AGDER. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/02/motereferat-190212-teknisk.pdf
https://www.lyskonsult.no/
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Sekretariatet får ansvar for å informere samferdselssjefen i Aust-Agder fylkeskommune om det 

utredningsarbeid som igangsettes. 

 

Sak 17/19 Eventuelt 

 

 

For leder av Østre Agder teknisk forum Jon Øystein Dalsmo  

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 


