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Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 29.januar 2020 

 

 Sted Tid  

 Møterom 4.etg i Arendal bibliotek i 
lokalene til Østre Agder regionråd 

Onsdag 29.januar 
2020  kl.13-15.15 

 

Disse møtte: 
Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Hogne Prestegård - Froland kommune, Jan Terje Jansen – 
Åmli kommune, Svein Olav Dale og Anthon Thomas Thomassen – Tvedestrand kommune, Hans Tveitereid– 
Grimstad kommune.   

Tore Smeland - Vegårshei kommune, Ole Arthur Løite - Gjerstad kommune, Kamilla Solheim – Risør 
kommune hadde forfall. 

Fra IKT Agder møtte Rune Møster og Tonny Andre Morewood. 

Utvalgsleder Jon Øystein Dalsmo ledet møtet. 

Fra Østre Agder regionråd deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

 

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 

I gjennomgangen framkom det synspunkt på at det hadde vært nyttig å samle 

fagmedarbeiderne i teknisk sektor og representanter for IKT Agder for å drøfte 

digitaliseringsutfordringene i sektorene. Innleggene holdt god standard. Notatet fra 

samlingen er en del av grunnlaget for videre arbeid på feltet 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum gir sin tilslutning til viktigheten av denne samlingen 

startpunkt for vår felles digitaliseringssatsing i teknisk sektor.  

 

 

Sak 03/20 Digitaliseringsstrategi for teknisk sektor 

Jon Øystein Dalsmo, Rune Møster, Hans Tveitereid og sekretariatsleder redegjorde 

for møtet de har avhold med Egde consulting, gjennom å gjennomgå den 

presentasjonen de benyttet. De som deltok i denne samlingen konkluderte med at det 
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er behov for et forarbeid i form av en analyse av hvilket digitalisnivå den enkelte 

kommune står på, før en kan anbefale en digitaliseringsstrategi for sektoren.  

Overfor Østre Agder teknisk forum foreslo de som hadde deltatt i drøftingen Egde 

consulting at man skulle få på plass denne kartleggingen. Anbefalingen bygger på en 

forutsetning om at kostnadene dekkes innenfor rammen av de investeringsmidler 

Østre Agder teknisk forum kan anbefale bruk av over IKT Agder. Videre at et slik 

konsulentoppdrag kan bestilles innenfor rammeavtalen IKT Agder har med 

selskapet.   

Forslag til vedtak:  

Rune Møgster, Jon Øystein Dalsmo og sekretariatsleder innleder samtaler med Egde 

consulting om iverksetting av fase 1 i deres forslag der følgende delmål for 

utredningsarbeidet må ivaretas: 

 Kartleggingen som iverksettes i regi av Egde consulting skal inneholde en 

kvalitetssikring av det innsamlede materiale overfor hver av de deltakende 

kommuner. 

 Et delmål i kartleggingen er at det materialet som utarbeides skal kunne føre 

til beslutningsgrunnlag for gevinstrealisering i kommunene. 

 Kommunene forventer seg en rask prosess slik at selskapet skal kunne møte 

kommunale representanter fra teknisk sektor for å presentere sine foreløpige 

konklusjoner om lag 1.april. 

 Endelig rapport fra utredningsarbeidet må foreligge innen 30.april 2020.  

De som fører samtaler med Egde consulting skal gjøre det tydelig overfor selskapet 

at oppdrag kun omfatter fase 1.  

Med grunnlag i nytteverdien Østre Agder teknisk forum opplever at fase 1 gir, vil 

man vurdere hvordan arbeidet videre for å få på plass en digitaliseringsstrategi for 

teknisk sektor skal legges opp. 

Sak 04/20 Innspill fra Østre Agder rådmannsutvalg sin workshop vedrørende aktuelle 

interkommunale samarbeidsfelt innenfor teknisk sektor 

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm gjennomgikk punktene rådmannsutvalget har 

hatt oppe til drøfting. Fra Østre Agder teknisk forum ble sekretariatet utfordret på 

hvilken intensjon som ligger bak ønsket om å få disse punktene belyst. 

Sekretariatsleder viste til at punkt en i listen har blitt ivaretatt ved at aktuelle 

kommuner har mottatt en henvendelse vedrørende renhold fra Arendal eiendom. Det 

virker som det er lite interesse fra de andre kommunene i forhold til å gå inn på dette. 

Medlemmene i forumet er åpne for at en ser en helhetsløsning for 

skjærgårdstjenesten, men dette påvirker i begrenset grad kommunens utgifter fordi 

den største del av disse utgiftene er statlig finansiert. 

Medlemmene drøftet samarbeid om byggesaksbehandling, men hovedinteressen var i 

forhold til byggesakstilsyn og til saker knyttet til forurensningstilsyn. På disse felt 



Møtereferat 
 
 

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

var det bare Arendal kommune som har dedikerte ressurser og kommunene erkjenner 

at det er økende behov for. Dette er Froland, Tvedestrand, Grimstad og Åmli 

tydelige på. En legger til grunn at midler til å dekke kostnader til dette må hentes fra 

byggesaksgebyr. En slik ordning må også føre til at en ivaretar det kravet som 

påhviler kommunene til å ha en tilsynsstrategi. I dette arbeidet må NKF og Norsk 

vann kunne gi verdifulle innspill. 

Vedtak:  

Østre Agder teknisk forum ønsker at det iverksettes arbeid for å konkretiser 

forutsetningene for å kunne samarbeide på følgende felt: 

- En felles løsning for byggesakstilsyn bør utredes. 

- Det kan gjøres en utredning av hvilke gevinster som eventuelt kan ligge i å velge 

en felles løsning for skjærgårdstjenesten. 

Sak 05/20 Framleggelse av utredningen vedrørende overgang til LED på hele veilysnettet i 

regionen.  

Sekretariatet hadde trukket saken fordi det var blitt en misforståelse mellom 

veilysmedarbeider og sekretariatsleder i forhold til varsling av den som har stått for 

utredningsarbeidet.  

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, men 

avtalt møte 3.juni flyttes fram til kl.08.30. Videre ber man om at det planlagte møtet 

1.april kombineres med samlingen av fagmedarbeidere i teknisk sektor som ledd i 

iverksettingen av fase 1 i oppdraget til Egde consulting. 

  

Sak 07/19 Eventuelt 

Sekretariatet må sammen med IKT Agder legge opp til et tydelig skille mellom når utvalget 
ivaretar oppgaver for regionrådet og når de behandler saker innenfor IKT-samarbeidet i IKT 
Agder. 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 

 


