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Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 15.oktober 2019 

 

 Sted Tid  

 Arendal kultur- og rådhus, møterom 
254 

tirsdag 15.oktober 
2019  kl.13-15 

 

Disse møtte: 
Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Tore Smeland - Vegårshei kommune, Anthon Thomas 
Thomassen – Tvedestrand kommune og Hans Tveitereid– Grimstad kommune.   

Hogne Prestegård - Froland kommune hadde forfall og for han møtte Hans Jomås. 

Jan Terje Jansen – Åmli kommune og Ole Arthur Løite - Gjerstad kommune hadde forfall 

Ved en feil var ikke Einar Werner Frøyna – Risør innkalt 

 

Fra IKT Agder møtte Geir Vareberg, Rune Møster og Tonny Andre Morewood. 

Utvalgsleder Jon Øystein Dalsmo ledet møtet. 

Fra Østre Agder regionråd deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

 

Saksliste: 

  

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

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 19/19 Drøfting av Østre Agder teknisk forum sin rolle som styringsgruppe ved IKT 

beslutninger for IKT Agder-  Mandat 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum ønsker å drøfte mandatet for Styringsgruppen forvaltning IKT Teknisk 

forum på sitt neste møte 3.desember.  

 

Før den tid ber en om at spørsmålet om å legge kultur til denne styringsgruppen.  

 

Leder av Østre Agder teknisk forum og leder av Styringsgruppen forvaltning IKT Teknisk forum 

blir valgt separat. Sekretariat for styringsgruppen er IKT Agder.  

 

Styringsgruppen utvides med nødvendige representanter for andre eiere i IKT Agder ut fra behov. 

Ansvar for innkalling av disse til møter påligger IKT Agder. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/04/Motereferat-190424-teknisk.pdf
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Ansvar for møterom når Østre Agder teknisk forum og Styringsgruppen forvaltning IKT Teknisk 

forum benytter samme møtedag påligger sekretariatet, men det legges opp til egne innkallinger, 

sakskart og møtetidspunkt for de to møtene.  

 

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

Geir Vareberg, IKT Agder holdt en presentasjon av pågående prosjekt med status for disse.  

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering. 

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

Til møtet forelå det et utgangspunkt for drøfting en digitaliseringsstrategi for teknisk sektor som er 

utarbeidet av leder Jon Øystein Dalsmo. Leder og sekretær foreslo at det skulle avholdes en 

workshop der forumet inviterer medlemmer av teknisk forum og inntil 1-2 fagmedarbeidere fra hver 

komme for å drøfte digitaliseringsstrategi for sektoren. Arrangør skulle være IKT Agder og Østre 

Agder regionråd i fellesskap. Fylkeskommunen ved samferdselssjef Ola Olsbu inviteres til 

arrangementet. 

Til workshopen foreligger det en samlet digitaliseringsstrategi for IKT Agder som skal 

videreformidles til medlemmene i Styringsgruppen forvaltning IKT Teknisk forum så snart IKT 

Agder gir anledning til dette. Denne sammen med utkastet fra leder er basis under den foreslåtte 

workshopen 3.desember. Den digitaliseringsstrategien man enes om der danner grunnlag for en 

revisjon av prioriteringslisten for digitaliseringsprosjekt innenfor teknisk sektor med en tidshorisont 

for 2020 og 2021. 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anmoder sekretariatet sammen med IKT Agder om å forberede en 

workshop i forbindelse med det planlagte møtet 3.desember. Geir Vareberg fra IKT Agder og leder 

Jon Øystein Dalsmo forbereder det faglige opplegget for workshopen som legges til 3.desember. 

Det planlagte møtet flyttes fram og utvides til kl.08.30-13.00.  

Tema for workshopen er digitaliseringsstrategi innenfor teknisk sektor og prioriteringen av 

utviklingsprosjekt for årene 2020 og 2021. Under workshopen vil en forsøke å sette søkelys på 

hvilken utviklingsrolle Styringsgruppen forvaltning IKT Teknisk forum kan ivareta og hvilket 

handlingsrom det er ønskelig å gi dem. Det er ønskelig at Agder fylkeskommune deltar. 

Samlingen avsluttes med lunsj. 

 

Sak 22/19 Presentasjon av geodatasamarbeidet mellom Arendal, Grimstad og Froland  

– saken utgår. 

 

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

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/10/teknisk-prosjektstatus-191015.pdf
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Presentasjon av oppdraget ble gitt av sekretariatslederen ettersom veilyskoordinator Torbjørn Falch 

har ferie.  

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering. 

  

Sak 24/19 Utredning av samarbeid mellom driftsoperatørene innenfor VA i de mindre 

kommunene i vakt og beredskapssammenheng. 

Tore Smeland fra Vegårshei kommune ønsket å drøfte utfordringen dette spørsmålet. 

Sekretariatsleder opplyste at det planlegges en samling for rådmennene 30.oktober der målet er å 

belyse aktuelle samarbeidsbehov kommunene opplever. 

Vedtak:  

Østre Agder teknisk forum mener at det er aktuelt å vurdere samarbeid mellom driftsoperatører 

innenfor VA og ber Vegårshei om å løfte dette inn under rådmennenes drøfting av aktuelle 

samarbeidsfelt 30.oktober. 

 

Sak 25/19 Eventuelt 

Veilys avvik 

Sekretariatet informerte om at sekretariatsleder hadde videreformidlet en varsling fra veilyskoordinator 
Torbjørn Falck til Arendal kommune knyttet til manglende oppfølging av innrapportering av mangler ved 
veilysanlegg i Arendal kommune. Saken var fulgt opp av rådmannen i kommunen og begrunnelse derfra for 
manglende oppfølging foreligger. Saken anses som avsluttet fra Østre Agder regionråd. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/10/presentasjon-veilysutredning.pdf

