Møtereferat

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 24.april 2019
Sted

Tid

Arendal kultur- og rådhus, møterom
352

Onsdag 24.april 2019
kl.9-10.15

Disse møtte:
Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Jan Terje Jansen – Åmli kommune, Tore Smeland Vegårshei kommune, Ole Arthur Løite - Gjerstad kommune, Hogne Prestegård - Froland kommune, Svein
Olav Dale – Tvedestrand kommune og Hans Tvetereid– Grimstad kommune.
Einar Werner Frøyna – Risør møtte ikke
Fra IKT Agder møtte Geir Vareberg og Tonny Andre Morewood.
Utvalgsleder Jon Øystein Dalsmo ledet møtet.
Fra Østre Agder regionråd deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.

Saksliste:
Sak 14/19

Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder teknisk forum 12.02.2019

Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 15/19

Presentasjon av ny medarbeider i IKT Agder som er tillagt forvaltningsansvar for teknisk
sektor

Geir Vareberg presenterte seg. Han har tiltrådt som forvaltningsansvarlig for IKT løsninger for teknisk sektor
i IKT Agder og han informerte om de arbeidsoppgaver han så langt ser som de viktigste. Dette ble gjort med
det forbehold at han bare har ivaretatt forvaltningsansvaret en kort periode og selv om han kommer fra en
stilling som prosjektleder innenfor IKT Agder er oversikten begrenset. Han er foreløpig bare frigjort med
50% i funksjonen som forvaltningsansvarlig for teknisk sektor. Han viste en foil over sine oppgaver.
I drøftingen ble det pekt på




behov for fornying av kontrakter.
for å kunne få prioritert IKT-satsinger innenfor teknisk sektor er det behov for å iverksette
forprosjekt/forstudier. For å oppnå prioritet er det nødvendig med gode planer for
gevinstrealisering. Teknisk forum må forberede mandat for slike utredninger.
det er viktig å avklare hvordan prosjektleder for enkeltprosjekt skal kommunisere med teknisk
forum nå dette skal ivareta rollen som styringsgruppe. Østre Agder har avklart med IKT Agder at
forvaltningsansvarlig på de ulike felt levere saksgrunnlag og forslag til vedtak til sekretariatet i Østre

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Møtereferat



Agder senest 8 dager før avtalt møtetidspunkt slik at dette saksgrunnlaget følger innkallingen til
forumets møte.
På neste møte inviteres Ola Olsbu for å diskutere fylkeskommunens involvering av saker knyttet til
IKT-Agder.

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

Sekretariatsleder orienterte om et møte han og veilysmedarbeider Torbjørn Falch hadde hatt med
lyskonsulent Kåre Bye. Fra han forelå det et kort notat vedrørende overgang til LED.
Vedtak:
Østre Agder tekniske forum ber styret om fullmakt til å kunne benytte inntil kr. 250.000 til utredning av
samlet overgang til LED på kommunalt veilys i regionen. Midlene hentes fra fond 25199899 FELLES
VEILYSPROSJEKT ØSTRE AGDER.
Sekretariatet får ansvar for å informere samferdselssjefen i Aust-Agder fylkeskommune om det
utredningsarbeid som igangsettes.

Sak 17/19

Eventuelt

På neste møte ber en om at det forberedes en orientering om geodata-samarbeidet mellom Arendal,
Froland og Grimstad. Herunder under en faglig orientering fra Jan Christian Andersen om virksomheten og
en orientering fra Grimstad om hvordan de benytter tjenesten.

Referent

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder.
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