Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 29.januar 2020
Sted

Tid

Arendal bibliotek møterom Østre
Agder regionråd 4.etg- inngang 3.etg
Torvet p-hus

Onsdag 29.januar
2020 kl.13-15

Saksliste:
Sak 01/20

Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder teknisk forum 15.10.2019
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 02/20

Oppsummering av workshop 3.desember 2019
Vedlagt følger referatet fra samlingen. Drøfting av erfaringen med denne type
arbeidsmøte.
Vedtak:
…..

Sak 03/20

Digitaliseringsstrategi for teknisk sektor
Etter workshopen har leder og nestleder, Hans Tveitereid, Geir Vareberg, IKT Agder
ved Rune Møster og sekretariatsleder hatt et møte med Egde consulting. Deres
presentasjon i møtet følger som vedlegg til innkallingen. Den vil bli tatt opp i møtet
om skissen de foreslår til mulig oppfølging skal følges og i hvilket omfang.
Forutsetningen for å følge opp deler av det de foreslår vil være bruk av deler av den
ramme som er foreslått bruk i sektoren (1 mill.kr) med sikte på å kunne
systematisere digitaliseringsinnsatsen i teknisk sektor.
Forslag til vedtak: (forslag til vedtak legges fram i møtet på grunnlag av drøftingen)

Sak 04/20

Innspill fra Østre Agder rådmannsutvalg sin workshop vedrørende aktuelle
interkommunale samarbeidsfelt innenfor teknisk sektor
Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm gjennomgår punktene rådmannsutvalget har hatt
oppe til drøfting.

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

Her følger punktene fra Østre Agder rådmannsutvalg som de mener det er mest
aktuelt å se nærmere på og som Østre Agder teknisk forum er bedt om å se nærmere
på. Ønsket fra rådmannsutvalget er å få en anbefaling til hvilke felt en bør iverksette
en utredning av:

Teknisk drift
Reinhold

Konsultere
Arendal
eiendom KF
+ øst
kommuner

Skjærgårdsrenovasjon
Plan(reguleringsplan/arealp
lan/tema-planer/ etc)
Plan og byggesakskontor,
tilsyn, kontrollmyndighet
Kart og oppmåling

Felles utstyr drøftes i teknisk forum
Jfr punkt om teknisk samarbeid

Henvises til teknisk forum
Aktuelt +
Østkommuner
Drøftes teknisk forum
Østkommuner. Drøftes teknisk
forum

Forslag til vedtak:
Østre Agder teknisk forum ønsker at det iverksettes arbeid for å konkretiser
forutsetningene for å kunne samarbeide på følgende felt:
-

Sak 05/20

Framleggelse av utredningen vedrørende overgang til LED på hele veilysnettet i
regionen.
Kåre Bye fra Lysconsult as presenterer utredningen i møtet. Det blir en drøfting av
hvordan utredningsarbeidet følges opp videre gjennom samarbeidet.
Forslag til vedtak: (forslaget framlegges i møtet med grunnlag i utredningens
anbefalinger og synspunkt fra kommunene i møtet.)

Sak 06/20

Gjennomgang av møtetidspunkt i 2020
Innkallinger er sendt ut til 1.april, 3.juni, 26.august, 21.oktober og 9.desember. Det
var sekretariatet i samarbeid med leder som satte opp denne planen, men teknisk
forum må få anledning til om planen er grei i dette møtet. Det er også anledning til å
foreslå særlige tema som en ønsker belyst gjennom møtene.
Vedtak:
Østre Agder teknisk forum godkjenner møteplan for 2020 slik den er satt opp.
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Sak 07/19

Eventuelt

Referent

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder.
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