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

Til 

Medlemmer i Østre Agder teknisk forum 

 

Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum tirsdag 20.august 2019 I Arendal kultur- og rådhus 

 

Sted Tid  

Møterom 356 Eydehavn Tirsdag 20.august 2019 

kl.13-15 

 

Saksliste 

 

Sak 18/19  Godkjenning av referatet  fra møte i Østre Agder teknisk forum 24.04.2019 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

Sak 19/19 Drøfting av Østre Agder teknisk forum sin rolle som styringsgruppe ved IKT 
beslutninger for IKT Agder-  Mandat 

Vedlagt følger et innspill fra IKT Agder til mandat for denne del av virksomheten i Østre Agder 
teknisk forum. Leder i Østre Agder teknisk forum Jon Øystein ser dette i forhold til det mandatet 
som er tildelt Østre Agder teknisk forum fra rådmannsutvalget. 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar til orientering mandatet som styringsgruppen forvaltning IKT 
Teknisk forum. 

Sak 20/19 Status for pågående IKT-prosjekt i sektoren 

Geir Vareberg, IKT Agder gjennomgår pågående utviklingsprosjekt. 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering. 

Sak 21/19 Utarbeidelse av utkast til digitaliseringsstrategi innenfor teknisk sektor 

Vedlagt følger et foreløpig utkast som er utarbeidet av leder Jon Øystein Dalsmo. Leder og sekretær 

foreslår at det vi avholder en workshop der vi inviterer medlemmer av teknisk forum og inntil 2 

fagmedarbeidere for å drøfte digitaliseringsstrategi. 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anmoder sekretariatet om å forberede en workshop i forbindelse med det 

planlagte møtet 15.oktober. som utvides til kl.12-15 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/04/Motereferat-190424-teknisk.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/08/Teknisk_Forum_mandat.pdf
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Sak 22/19 Presentasjon av geodatasamarbeidet mellom Arendal, Grimstad og Froland 

Jan Christian Andersen presenterer samarbeid fra vertskommunen. Hans Tveitereid 
fra Grimstad redegjør for Grimstad kommunes erfaringer med samarbeidet.  

Sak 23/19 Status for arbeidet med utredning av overgang til LED på alt kommunalt gatelys  

  Presentasjon av avtalt oppdrag. 

 

Sak 24/19 Eventuelt 

 

 

For leder av Østre Agder teknisk forum Jon Øystein Dalsmo  

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 


