
 
 
 

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

Innkalling til workshop vedrørende digitale løsninger i teknisk sektor med Egde consulkting og møte 

i Østre Agder teknisk forum onsdag 29.januar 2020 

 

 Sted Tid  

 Eikely leirsenter på Frolands Verk Onsdag 3.juni 2020  
workshop kl.08:30-
11.00 

Møte teknisk forum 
kl.11.00-11.30 

 

Ved starten av møtet avholdes det en workshop med representanter fra IKT Agder, Egde consulting og 
inntil en representant fra hver kommune i tillegg til medlemmet i teknisk forum. Ettersom kartleggingen 
også omfatter Vennesla kommune så er de invitert til å delta med inntil to representanter.  

Det er bestilt lunsjtallerken. De som bare skal delta i workshopen får denne kl.11.00. Medlemmer i Østre 
Agder teknisk forum får denne når sakene som skal behandles i teknisk forum er behandlet. 

Saksliste: 

  

Sak 08/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder teknisk forum 29.01.2020  

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 09/20 Utkast til revidert samarbeidsavtale for Østre Agder veilyssamarbeid 

Fagutvalg for veilys skal ha møte torsdag 28.mai 2020. Der er et av punktene å 

drøfte utkastet til revidert samarbeidsavtale. Dette forslaget ettersendes Østre Agder 

teknisk forum, som skal komme med en anbefaling overfor Østre Agder 

rådmannsutvalg, om å godkjenne den reviderte samarbeidsavtalen. Det nye utkastet 

er basert på tidligere avtale, men ivaretar de endringer som er skjedd i samarbeidet 

siden felles veilyssamarbeid ble etablert. 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anbefaler Østre Agder rådmannsutvalg å godkjenne 

utkastet til revidert samarbeidsavtale for VEILYSSAMARBEIDET. 

 

 

Sak 10/20 Orientering om oppstart av konkurranseprosess vedrørende ny drifts- og 

vedlikeholdskontrakt for veilyset. 

Arbeidet er igangsatt med bakgrunn i at gjeldende avtale utløp ved årsskiftet og vi 

valgte å benytte oss av opsjonen som lå i avtalen om et års forlengelse. Det er 

mulighet for ytterligere 1 opsjonsår som vi velger å ikke benytte oss av. Vurderingen 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/02/Motereferat-200129-teknisk.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/05/Vertskommune-avtale-om-drift-av-veilys.pdf
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er nå at det er hensiktsmessig å igangsette en prosess med sikte på å kunne inngå ny 

kontrakt fra årsskiftet 2020/2021. Det er knyttet kontakt med innkjøpsfaglig miljø i 

Arendal kommune for å sikre god rådgivning under forberedelse av å innhente anbud 

og under vurdering og avgjørelse av hvem som tildeles anbudet.  

Dagens leverandør gjør etter vår vurdering en god jobb.  

Ved ny leveranse vil det bli lagt vekt på tre konkurranse faktorer: 

 Pris 

 Kvalitet 

 Miljøkvalitet ved leveransen – energi og system for avfall avfallshåndtering 

Det legges opp til en vekting av disse faktorene der pris tildeles størst vekt, men også 

de to andre vil vektes slik at det blir av betydning for hvem som tildeles oppdraget. 

Forslag til vedtak:  

Østre Agder teknisk forum tart saken til orientering. 

  

Sak 11/19 Eventuelt 

 

For leder  av Østre Agder teknisk forum 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 

 


